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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 14 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 17 DE JULHO DE 2020.

Aos dezassete 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 8/2020 e Alteração às Grandes

Opções do Plano Nº 7/2020; -------------------------------------------------------------------

2. Proc. N.º MB - 12/2018: “Ampliação da Zona Industrial de Penamacor” –

Aprovação do Auto de Suspensão dos Trabalhos; ---------------------------------------

3. Proc. N.º MA - 15/2018: “Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor” –

Nomeação do Representante do Dono da Obra, do Diretor de Fiscalização e do

Coordenador de Segurança em Obra; -------------------------------------------------------

4. 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; -----------

5. 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; -----------

6. Pagamento antecipado de duodécimos à Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Penamacor no âmbito da Pandemia COVID 19; -------

7. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

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

de Aranhas; -----------------------------------------------------------------------------------------

8. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

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

de Benquerença; ----------------------------------------------------------------------------------
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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 Meimão; -----------------------------------------------------------------------------------------

10. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

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

de Meimoa; -----------------------------------------------------------------------------------------

11. Proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação e Transferência de

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

de Salvador; ----------------------------------------------------------------------------------------

12. 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; ----------------------------------------------------------------

13. 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; -----------------------

14. 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; -----------------------------------

15. Início de procedimento e participação procedimental no Regulamento

Municipal da Incubadora de Valorização dos Recursos Endógenos; ----------------

16. Proposta de minutas de protocolos a celebrar com a Associação Dignitude;

17. Proposta de minuta do 2.º Aditamento ao Contrato de Abertura de Crédito

Outorgado por Escritura Datado de 16 de Julho de 2019; -----------------------------

18. Proposta de Arrendamento da imóvel pertença da Câmara Municipal

denominado de “Pingona”; ----------------------------------------------------------------------

19. Fundo Municipal de Emergência Empresarial; ---------------------------------------
20. 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
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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 a 3 de

julho 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 auscultou os membros do executivo sobre a

abertura das Piscinas Municipais, dado a situação da pandemia que se vive.

Considerou que à semelhança de concelhos vizinhos seria cauteloso não abrir

a Piscina Descoberta de Penamacor, pois, dado tratar-se de um concelho

fronteiriço, seria muito provável a vinda de muitos espanhóis devido ao

encerramento das piscinas em Espanha. Relativamente à Piscina do Parque de

Campismo considerou que a mesma deverá ser objeto de análise cuidada. -----

O Sr. Vice-presidente Manuel Robalo concordou com o senhor presidente em

não abrir a Piscina Descoberta de Penamacor, não reunindo condições face às

obras que estão a decorrer no Bar. No respeitante à Piscina do Parque de

Campismo disse que a mesma foi preparada, tendo que ter uma utilização

muito restrita. Considerou pertinente o executivo ponderar a sua abertura. -------
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O Sr. Vereador Filipe Batista no respeitante à abertura das piscinas disse ser

pertinente, além da Piscina Descoberta Municipal e Piscina do Parque de

Campismo do Freixial, também discutir-se a abertura das Termas na freguesia

de Águas. --------------------------------------------------------------------------------------------

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente manifestou alguma preocupação em não

abrir uma das Piscinas Municipais, sobrecarregando as infraestruturas a norte

do concelho, como se verificou no fim-de-semana passado, sendo necessário o

município ter algumas preocupações neste aspeto. -------------------------------------

O Sr. Vice-presidente Manuel Robalo em relação às Termas de Águas

informou que está a ser feito um plano de análise da legionella, acompanhado

pelo Diretor Clínico das Termas, para a sua abertura. -----------------------------------

O Sr. Vereador Filipe Batista disse estranhar que se estejam a avaliar as

questões técnicas nas Termas, com a recolha de amostras de água para

análise, sem que antes se tenha tomado qualquer decisão acerca da sua

abertura como se pretende relativamente às outras duas instalações. Quanto à

sua apreciação sobre a abertura das duas piscinas municipais disse que na

Piscina Descoberta Municipal, estando a decorrer obras no local que mantém a

sua opinião de que o espaço, por esse motivo, não reúne condições para a sua

abertura. Quanto à abertura do Parque de Campismo disse não fazer sentido a

abertura daquela instalação sem o Bar/Restaurante estar a funcionar pois a

cessão de exploração daquele espaço já terminou no dia um de junho de dois

mil e vinte e ainda não se deu início ao procedimento para nova cessão de

exploração. Disse ainda que mesmo que se decidisse pela abertura dessas

duas instalações que o risco de contágio derivado do COVID19 era muito

menor que nas zonas de lazer de Meimoa e Benquerença e Zona Balnear

Meimão, já que nas piscinas municipais existe a possibilidade de controlo da

lotação dos espaços ao contrário daquelas instalações onde esse controlo não

é realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------
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A Sr.ª Vereadora Anabela Campos reafirmou que a sua opinião pessoal e

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

alertando para o facto de não poder haver balneários, logo não estão reunidas

as condições para abertura das piscinas. Considerou que a Piscina do Parque

de Campismo só deverá abrir para utilização dos campistas. -------------------------

O Sr. Presidente António Soares acrescentou que as Termas de Portugal

articularam com a D.G.S. os planos de contingência para garantir todas as

regras de segurança. -----------------------------------------------------------------------------

Deu conhecimento que a partir da próxima segunda-feira o município irá

colocar assistentes do município em parceria com as juntas de freguesia nas

três zonas de lazer. -------------------------------------------------------------------------------

Referiu que há requisitos técnicos que têm que ser tratados e realçou a

importância de colocar a questão da segurança e saúde pública em primeiro

lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------

A Sr.ª Vereadora Sandra Vicente disse que na sequência do mail que o

colega vereador Filipe Batista enviou ao executivo solicitando resposta a

requerimentos, no ponto 11 verificou que constava o Regulamento Municipal de

Apoio ao Associativismo. Mostrou-se desagradada e surpresa com o facto de

ter tido conhecimento da existência desse regulamento sobre uma pasta na

qual vem trabalhando há cerca de ano e meio. Considerou tratar-se de uma

deslealdade e má-fé política da sua antecessora no pelouro do associativismo,

pois provavelmente teria conhecimento de todos os dossiers. Ainda a este

propósito, referiu a necessidade de haver repercussões para este tipo de

comportamento. -----------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista depois da intervenção da Senhora

Vereadora, disse que de facto remeteu a todo o executivo uma apreciação

acerca das respostas do Senhor Presidente aos requerimentos que apresentou
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e onde solicitou que os documentos em falta fossem entregues

impreterivelmente até àquela reunião. Questionou o Senhor Presidente se tinha

para entrega a documentação em falta.-----------------------------------------------------

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

-

O Senhor Vereador questionou também se tinha para facultar, depois de ter

solicitado por email em vinte e seis de junho de dois mil e vinte, cópia da

carta/oficio que foi enviada por via postal registada e com aviso de receção

pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal ao executivo da Câmara

Municipal de Penamacor onde diz que se mostra preocupado com alguns

assuntos dos quais tomou conhecimento. --------------------------------------------------

O Senhor Presidente disse que não tinha nada a acrescentar sobre esse

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Por ultimo o Senhor Vereador disse que leu numa notícia de treze de fevereiro

de dois mil e dezanove que as Termas de Águas irão ter a remodelação no ano

de dois mil e vinte e um e que o Senhor Presidente refere mesmo que terão de

estar prontas em dois mil e vinte e um uma vez que já havia uma candidatura

ao INTERREG e essa estava aprovada no valor de cerca de duzentos mil

euros. O Senhor Vereador questionou se as obras estão para iniciar

brevemente. ----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente respondeu que assim que haja condições que se dará

início aos procedimentos concursais para as obras. -------------------------------------

O Senhor Vereador questionou quais eram essas condições. ------------------------

O Senhor Presidente disse que não tinha mais nada a acrescentar sobre esse

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 – RATIFICAÇÃO À ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL Nº 8/2020 E ALTERAÇÃO
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Nº 7/2020. ----------------------------------------
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Foi presente à reunião de câmara despacho do Senhor Presidente da Câmara,

de 14 de julho 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. --------

O Senhor Vereador Filipe Batista disse que a competência da Câmara

Municipal em executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar

as suas alterações, estavam delegadas no Presidente e como tal tendo o

Presidente já efetuado o despacho da alteração orçamental em catorze de

julho de dois mil e vinte não fazia sentido a câmara estar a deliberar qualquer

ratificação. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente disse que irá analisar a questão juridicamente. --------------

Submetida a ratificação foi aprovada por unanimidade. --------------------------------

2 – PROC. N.º MB – 12/2018: “AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE
PENAMACOR” – APROVAÇÃO DO AUTO DE SUSPENSÃO DOS
TRABALHOS. -------------------------------------------------------------------------------------

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, em deliberação de Reunião de

Câmara a aprovação do Auto de Suspensão dos Trabalhos, uma vez que a

empreitada foi adjudicada por um valor contratual superior a € 149 639,37. ------

Assim, considerando o teor do documento anexo à presente proposta, que dela

faz parte, Auto de Suspensão dos Trabalhos; ---------------------------------------------

PROPOMOS QUE SEJA DELIBERADO: ---------------------------------------------------

1 – A aprovação do Auto de Suspensão dos Trabalhos. --------------------------------
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2 – Autorização para notificar a entidade executante para dar continuidade aos

trabalhos adjudicados por deliberação da Câmara de 20 de novembro de 2018

e com contrato n.º 44/2018, logo que cessem as causas que determinaram a

suspensão, conforme previsto no n.º 1 do artigo 298.º do Código dos Contratos

Públicos atualizado. ------------------------------------------------------------------------------

3 – O prazo de execução seja prorrogado por período igual ao prazo

inicialmente previsto, conforme previsto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 298.º do

citado diploma. -------------------------------------------------------------------------------------

4 - Aprovação em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual”. ------------------------------------

O Senhor Vereador solicitou que o enquadramento legal da proposta fosse

corrigido pois referia-se à competência para autorizar despesas e que nada

tinha a ver com a matéria a deliberar. Questionou se na intervenção do

alargamento da zona industrial já só faltava executar o passeio envolvente à

rotunda e o encaixe da nova intervenção no caminho existente, uma vez que

esse era o fundamento apresentado no Auto com a suspensão da totalidade

dos trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente afirmou ter confiança nos recursos humanos do município,

reconhecendo o enorme trabalho desenvolvido pela área técnica do município,

face ao volume de trabalho que o município tem tido em questões de

investimento. Disse que irá reportar as recomendações do Senhor Vereador.

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

3 – PROC. N.º MA – 15/2018: “REABILITAÇÃO DO TEATRO CLUBE DE
PENAMACOR” – NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA,
DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E DO COORDENADOR DE SEGURANÇA
EM OBRA. ------------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------
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“Compete à Câmara Municipal, decidir assuntos relacionados com esta

empreitada, 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, nomeadamente despacho de adjudicação da prestação de

serviços: Proc. n.º EC – 12/2019:”Fiscalização e Coordenação de Higiene,

Segurança e Saúde na Obra de Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor”;

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

1 – A nomeação da trabalhadora, Ana Isabel da Conceição Valente, Técnico

Superior, como representante do dono de obra, para assuntos relacionados

com a Fiscalização da Obra. -------------------------------------------------------------------

2 – A nomeação de Armando Manuel Silva Baptista Trindade, Engenheiro Civil,

técnico residente, da Firma EFS – Engenharia, Fiscalização e Serviços, Lda.,

Diretor de Fiscalização. --------------------------------------------------------------------------

3 – A nomeação de Cláudia Marina Nogueira Monteiro Bessa, Engenheira de

Segurança no Trabalho, afetado parcialmente, da Firma EFS – Engenharia,

Fiscalização e Serviços, Lda., Coordenador de Segurança em Obra. --------------

4 - Aprovação em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº

75/2013, de 12 de setembro, na redação atual”. ------------------------------------------

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

4 – PROPOSTA DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DELIBERAÇÃO DO
PONTO 8 DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 10 DE 2020, AO ABRIGO DO N.º 2
DO ARTIGO 156º E DO ARTIGO 168º DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO E DO ARTIGO 53.º DA LEI 75/2013. ------------------------------

O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora Sandra Vicente comunicaram ao

órgão executivo o seu impedimento no âmbito do assunto agendado, com

fundamento na alínea a) do nº 1 do artigo 69º do Código do Procedimento

Administrativo, ausentando-se então da sala onde decorreu a reunião. -----------

O Executivo, aprovou por unanimidade a declaração de impedimento. ------------
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Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor vice-presidente da

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

“Tendo sido apresentada na Reunião Ordinária nº 10, de 22 de maio de 2020

uma proposta para Pagamento Antecipado de Duodécimos à Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor no âmbito da Pandemia

de COVID 19 e verificando-se a invalidade da deliberação tomada, propõe-se a

anulação administrativa da referida deliberação ao abrigo do nº 2 do artigo 165º

e do artigo 168º do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 53º da

Lei nº 75/2013”. ------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador disse que a proposta para pagamento antecipado de

duodécimos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Penamacor, no âmbito da pandemia COVID19, foi por ele apresentada depois

de em três reuniões do executivo ter sido apresentado na ordem de trabalhos

“Proposta de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Penamacor no âmbito da pandemia COVID19”, mas sem que

fosse entregue qualquer documento que contivesse a proposta, tendo sido

apenas apresentado um parecer jurídico pelo Senhor Vice-presidente onde nas

conclusões se podia ler que a situação dos órgãos da Associação Humanitária

dos Bombeiros Voluntários de Penamacor era irregular; onde referia que não

era possível constatar da consulta da certidão permanente qual a razão de os

antigos membros da direção da entidade requerente não se encontrarem no

exercício das suas funções, sendo que só eles tinham poderes para obrigar e

representar a Associação e onde concluía que não era possível aferir se a

comissão administrativa tinha ou não poderes para requerer o apoio

extraordinário no âmbito da pandemia pelo que não devia prosseguir a análise

do pedido sem que as irregularidades fossem corrigidas. Disse que na reunião

do executivo de vinte e dois de maio de dois mil e dezanove sem que mais uma

vez tivesse sido apresentada qualquer proposta, e face ao parecer jurídico,

decidiu apresentar uma solução para que não houvesse falta de liquidez na

Associação dos Bombeiros. Solução essa que passaria por antecipar os
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duodécimos de uma deliberação, de apoio aos bombeiros no valor de cento e

cinquenta mil euros, tomada em dezassete de janeiro de dois mil e vinte. O

Senhor Vereador disse ainda que em plena fase de pandemia onde pretendia

apenas ultrapassar os problemas com as duas propostas que apresentou, não

entende o porquê do senhor presidente remeter email ao advogado da

autarquia a solicitar esclarecimento se as propostas não teriam de ser enviadas

com a antecedência previstas na Lei n.º 75/2013 e a questionar se não

poderiam ser retirados os pontos. Disse também que as propostas do ponto 4 e

5 da ordem de trabalhos com o propósito da anulação das deliberações eram

vergonhosas uma vez que o Presidente também procedeu da mesma forma, na

reunião do executivo de vinte e oito de abril, quando apresentou propostas no

dia da reunião e que não constavam na ordem do dia. Nesse sentido o Senhor

Vereador disse haver duas hipóteses. A primeira que se procedesse numa

próxima reunião à ratificação de todas as deliberações que estivessem feridas

de invalidade, por não terem sido agendadas na ordem do dia, e que se

retirasse da ordem de trabalhos a anulação administrativa das duas

deliberações uma vez que a alínea c) do n.º 5 do artigo 163.º do CPA diz que

não se produz o efeito anulatório quando se comprove, sem margem para

dúvidas que mesmo sem o vicio o ato teria sido praticado com o mesmo

conteúdo. E a segunda hipótese é que além de se anular as deliberações das

duas propostas do vereador da oposição, se anulem também todas as outras

propostas do Presidente que foram apresentadas nas mesmas condições. O

Senhor Vereador terminou dizendo que lamentava profundamente o problema

criado pelo Senhor Presidente pois há mais de dois meses que o dinheiro podia

estar quer nos bombeiros, quer nas juntas de freguesia, e que as instituições e

o concelho não tinham culpa das “birras políticas” do Presidente da Câmara só

porque foi o Vereador da oposição a avançar com as propostas, ainda mais

quando uma delas foi aprovada por unanimidade e a outra por maioria com o

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

Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs.

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

O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora Sandra Vicente regressaram à

sala de reuniões. ----------------------------------------------------------------------------------

5 – PROPOSTA DE ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DELIBERAÇÃO DO
PONTO 9 DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 10 DE 2020, AO ABRIGO DO N.º 2
DO ARTIGO 156º E DO ARTIGO 168º DO CÓDIGO DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO E DO ARTIGO 53.º DA LEI 75/2013. ------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Tendo sido apresentada na Reunião Ordinária nº 10, de 22 de maio de 2020

uma proposta para Apoio financeiro às Freguesias no âmbito da Pandemia

Covid 19 e verificando-se a invalidade da deliberação tomada, propõe-se a

anulação administrativa da referida deliberação 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”. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

Filipe Batista, remetendo a justificação para o já referido no ponto 4. -------------

A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs. 3 e 4 do artigo

57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------

6 – PAGAMENTO ANTECIPADO DE DUODÉCIMOS À ASSOCIAÇÃO
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PENAMACOR NO
ÂMBITO DA PANDEMIA COVID-19. --------------------------------------------------------

O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora Sandra Vicente comunicaram ao

órgão executivo o seu impedimento no âmbito do assunto agendado, com
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fundamento na alínea a) do nº 1 do artigo 69º do Código do Procedimento

Administrativo, ausentando-se então da sala onde decorreu a reunião. -----------

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

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor vice-presidente da

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

“Tendo em conta: ----------------------------------------------------------------------------------

1. a emergência de saúde pública de âmbito internacional relativa à doença

COVID 19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março

de 2020, como uma pandemia; ----------------------------------------------------------------

2. que importa garantir que as entidades que operam no Concelho no âmbito

da Proteção Civil mantenham a sua capacidade de atuação; -------------------------

3. que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor

para além das atividades desenvolvidas no âmbito da Proteção Civil, presta

ainda os mais variados serviços de cariz social à população e instituições do

Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------

4. que a emergência de saúde pública obriga a um esforço redobrado do Corpo

de Bombeiros Voluntários de Penamacor; --------------------------------------------------

5. que uma das consequências inevitáveis da situação atual, é o acréscimo de

despesas das atividades desenvolvidas no âmbito de proteção civil, para fazer

face a situações excecionais previstas nos respetivos planos de contingência,

que poderão levar a eventuais problemas de tesouraria; -------------------------------

6. que o Município dispõe de atribuições no domínio da proteção civil

colaborando com as corporações de bombeiros voluntários na concretização

daquele fim, de acordo com o disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 23.º do

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------------------------------

7. que a Câmara Municipal de Penamacor no âmbito das suas competências

pode deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente

existentes, de acordo com o disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ------------------------------------------
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8. que a Câmara Municipal de Penamacor no âmbito das suas competências

pode apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva,

recreativa ou outra de interesse para o município, de acordo com o disposto na

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de

Setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------

Nestas condições, ---------------------------------------------------------------------------------

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere no sentido de autorizar o

pagamento antecipado dos duodécimos (no valor de 12.500,00€ cada) de

agosto, setembro, outubro e novembro num total de 50.000,00€, relativos ao

subsídio de 150.000,00€ deliberado atribuir à Associação Humanitária dos

Bombeiros Voluntários de Penamacor, na reunião ordinária n.º 1 da Câmara

Municipal de 17 de Janeiro de 2020”. --------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e

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

O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora Sandra Vicente regressaram à

sala de reuniões. ----------------------------------------------------------------------------------

7 – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DE PENAMACOR E A JUNTA DE FREGUESIA DE ARANHAS. -------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o

regime normativo de enquadramento da delegação de competências, através

da sua contratualização, determinando que os órgãos dos municípios

deleguem competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos

interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos
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serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais, artigo 131º da referida Lei. ------------------------------------------------------------

Deste regime destaca-se a figura do contrato interadministrativo previsto no

artigo 120º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e no número 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a que

deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade. -------------

A transferência das competências deve observar as disposições previstas nos

artigos 38º a 41º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro de

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais) e no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de Abril, na sua redação

atual, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os

órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------

Conforme disposto nos números 1 e 2 do artº 6º, do Dereto-lei nº 57/2019, de

30 de Abril, a formalização da transferência de recursos deve ser efetuada

através da celebração do auto de transferência dos recursos, devendo indicar e

quantificar expressamente os recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou

financeiros a transferir para a freguesia. ----------------------------------------------------

A par da aplicação da legislação supramencionada aos referidos contratos, o

legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do Código

dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo. -------------

Cabe às Câmaras Municipais, por força do disposto na alínea l, do nº 1, do

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar

com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências. -------------

A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos

princípios da universalidade, da equidade, da não discriminação, da

estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da

prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. ------

A presente delegação de competências tem como objetivos a promoção da

coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos

recursos disponíveis. -----------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

A presente delegação de competências abrange os domínios dos interesses

próprios das populações das freguesias. ---------------------------------------------------

Nos termos do nº 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

Municípios podem delegar competências nos Órgãos das Freguesias em todos

os domínios próprios das populações das freguesias, sendo transferíveis, por

força do nº 2, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018 e do artigo 2º, do Decreto-lei nº

57/2019, de 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 3, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, as

transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e

dimensão das freguesias, considerando a sua população e capacidade de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 5, do artigo 38º, da lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências para as

freguesias, pelos municípios, provêm do orçamento municipal após

deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. ------------

É convicção deste município de que as Freguesias do concelho de Penamacor

garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, como

já vem sucedendo desde o início do presente ano por iniciativa das próprias

freguesias, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes

são disponibilizados. -----------------------------------------------------------------------------

O Município de Penamacor garante a concretização desta delegação de

competências assegurando a demonstração dos seguintes requisitos: ------------

- O não aumento da despesa pública global; ----------------------------------------------

- O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas freguesias; ---------------

- Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias; --------

- O cumprimento dos objetivos de aproximação das decisões aos cidadãos, a

promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização

dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------------------------------

- A articulação entre os diversos níveis da administração pública. -------------------

É presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------
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-- Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a

celebrar entre o Município de Penamacor e a Freguesia de Aranhas. --------------

- Mapa resumo dos valores associados aos processos de transferência e

delegação das competências. -----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m),

do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k), do n.º

1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

entre o Município de Penamacor e a Junta de Freguesia de Aranhas, conforme

minuta que se anexa. ----------------------------------------------------------------------------

Propõe ainda que a Câmara Municipal delibere conceder poderes ao Senhor

Presidente para outorgar o referido contrato Interadministrativo de Delegação

de Competências, após a sua aprovação”. -------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista alertou para o facto de as questões de fundo

por si referidas na reunião de 3 de julho terem sido desvalorizadas, não tendo

os documentos sofrido quaisquer alterações, designadamente a insistência 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. Disse não terem sido 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.

Referiu que não foi remetido o mapa resumo das competências a

transferir/delegar para as juntas de freguesia. Referiu que na cabimentação da

presente proposta a dotação não está corrigida à semelhança de outras

freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------

Salientou que os valores das áreas apresentadas no mapa com as estimativas

de custos para o município, não se encontram corrigidos, diferindo dos dados

oficiais. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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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, pois o

Decreto-Lei n.º 57/2019 refere que quando não há acordo, a freguesia pode

apresentar proposta que deve ser aprovada em Assembleia de Freguesia e

posteriormente requerido ao Presidente da Câmara para que no prazo de 30

dias corridos agende a sua apreciação em reunião do executivo, estando a

autarquia impedida de introduzir alterações à proposta. --------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista disse que sem haver acordo com todas as

juntas não pode ser garantido o não aumento da despesa pública global.

Questionou ainda como pode a autarquia transferir os recursos financeiros

constantes na proposta se relativamente às competências previstas no

Decreto-Lei n.º 57/2019, quem faz a transferência desses recursos é a DGAL.

Dessa forma considerou que se está a efetuar pagamentos indevidos. ------------

Face às situações descritas o Senhor Vereador Filipe Batista propôs a

solicitação de parecer à CCDRC para clarificar a questão. A proposta do senhor

vereador não foi aceite. --------------------------------------------------------------------------

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

Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs.

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

8 – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DE PENAMACOR E A JUNTA DE FREGUESIA DE BENQUERENÇA. -----------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o

regime normativo de enquadramento da delegação de competências, através
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da sua contratualização, determinando que os órgãos dos municípios

deleguem competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos

interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais, artigo 131º da referida Lei. ------------------------------------------------------------

Deste regime destaca-se a figura do contrato interadministrativo previsto no

artigo 120º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e no número 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a que

deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade. -------------

A transferência das competências deve observar as disposições previstas nos

artigos 38º a 41º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro de

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais) e no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de Abril, na sua redação

atual, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os

órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------

Conforme disposto nos números 1 e 2 do artº 6º, do Dereto-lei nº 57/2019, de

30 de Abril, a formalização da transferência de recursos deve ser efetuada

através da celebração do auto de transferência dos recursos, devendo indicar e

quantificar expressamente os recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou

financeiros a transferir para a freguesia. ----------------------------------------------------

A par da aplicação da legislação supramencionada aos referidos contratos, o

legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do Código

dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo. -------------

Cabe às Câmaras Municipais, por força do disposto na alínea l, do nº 1, do

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar

com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências. -------------

A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos

princípios da universalidade, da equidade, da não discriminação, da

estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da

prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. ------

A presente delegação de competências tem como objetivos a promoção da
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coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos

recursos disponíveis. -----------------------------------------------------------------------------

A presente delegação de competências abrange os domínios dos interesses

próprios das populações das freguesias. ---------------------------------------------------

Nos termos do nº 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

Municípios podem delegar competências nos Órgãos das Freguesias em todos

os domínios próprios das populações das freguesias, sendo transferíveis, por

força do nº 2, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018 e do artigo 2º, do Decreto-lei nº

57/2019, de 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 3, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, as

transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e

dimensão das freguesias, considerando a sua população e capacidade de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 5, do artigo 38º, da lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências para as

freguesias, pelos municípios, provêm do orçamento municipal após

deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. ------------

É convicção deste município de que as Freguesias do concelho de Penamacor

garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, como

já vem sucedendo desde o início do presente ano por iniciativa das próprias

freguesias, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes

são disponibilizados. -----------------------------------------------------------------------------

O Município de Penamacor garante a concretização desta delegação de

competências assegurando a demonstração dos seguintes requisitos: ------------

- O não aumento da despesa pública global; ----------------------------------------------

- O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas freguesias; ---------------

- Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias; --------

- O cumprimento dos objetivos de aproximação das decisões aos cidadãos, a

promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização
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dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------------------------------

- A articulação entre os diversos níveis da administração pública. -------------------

É presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------

-- Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a

celebrar entre o Município de Penamacor e a Freguesia de Benquerença. -------

- Mapa resumo dos valores associados aos processos de transferência e

delegação das competências. -----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m),

do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k), do n.º

1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

entre o Município de Penamacor e a Junta de Freguesia de Benquerença,

conforme minuta que se anexa. ---------------------------------------------------------------

Propõe ainda que a Câmara Municipal delibere conceder poderes ao Senhor

Presidente para outorgar o referido contrato Interadministrativo de Delegação

de Competências, após a sua aprovação”. -------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista alertou para o facto de as questões de fundo

por si referidas na reunião de 3 de julho terem sido desvalorizadas, não tendo

os documentos sofrido quaisquer alterações, designadamente a insistência 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. Disse não terem sido 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.

Referiu que não foi remetido o mapa resumo das competências a

transferir/delegar para as juntas de freguesia. Salientou que os valores das

áreas apresentadas no mapa com as estimativas de custos para o município,

não se encontram corrigidos, diferindo dos dados oficiais. ----------------------------
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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, pois o

Decreto-Lei n.º 57/2019 refere que quando não há acordo, a freguesia pode

apresentar proposta que deve ser aprovada em Assembleia de Freguesia e

posteriormente requerido ao Presidente da Câmara para que no prazo de 30

dias corridos agende a sua apreciação em reunião do executivo, estando a

autarquia impedida de introduzir alterações à proposta. --------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista disse que sem haver acordo com todas as

juntas não pode ser garantido o não aumento da despesa pública global.

Questionou ainda como pode a autarquia transferir os recursos financeiros

constantes na proposta se relativamente às competências previstas no

Decreto-Lei n.º 57/2019, quem faz a transferência desses recursos é a DGAL.

Dessa forma considerou que se está a efetuar pagamentos indevidos. ------------

Face às situações descritas o Senhor Vereador Filipe Batista propôs a

solicitação de parecer à CCDRC para clarificar a questão. A proposta do senhor

vereador não foi aceite. --------------------------------------------------------------------------

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

Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs.

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

9 – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DE PENAMACOR E A JUNTA DE FREGUESIA DE MEIMÃO. -------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o

regime normativo de enquadramento da delegação de competências, através
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da sua contratualização, determinando que os órgãos dos municípios

deleguem competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos

interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais, artigo 131º da referida Lei. ------------------------------------------------------------

Deste regime destaca-se a figura do contrato interadministrativo previsto no

artigo 120º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e no número 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a que

deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade. -------------

A transferência das competências deve observar as disposições previstas nos

artigos 38º a 41º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro de

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais) e no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de Abril, na sua redação

atual, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os

órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------

Conforme disposto nos números 1 e 2 do artº 6º, do Dereto-lei nº 57/2019, de

30 de Abril, a formalização da transferência de recursos deve ser efetuada

através da celebração do auto de transferência dos recursos, devendo indicar e

quantificar expressamente os recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou

financeiros a transferir para a freguesia. ----------------------------------------------------

A par da aplicação da legislação supramencionada aos referidos contratos, o

legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do Código

dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo. -------------

Cabe às Câmaras Municipais, por força do disposto na alínea l, do nº 1, do

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar

com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências. -------------

A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos

princípios da universalidade, da equidade, da não discriminação, da

estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da

prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. ------

A presente delegação de competências tem como objetivos a promoção da
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coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos

recursos disponíveis. -----------------------------------------------------------------------------

A presente delegação de competências abrange os domínios dos interesses

próprios das populações das freguesias. ---------------------------------------------------

Nos termos do nº 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

Municípios podem delegar competências nos Órgãos das Freguesias em todos

os domínios próprios das populações das freguesias, sendo transferíveis, por

força do nº 2, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018 e do artigo 2º, do Decreto-lei nº

57/2019, de 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 3, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, as

transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e

dimensão das freguesias, considerando a sua população e capacidade de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 5, do artigo 38º, da lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências para as

freguesias, pelos municípios, provêm do orçamento municipal após

deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. ------------

É convicção deste município de que as Freguesias do concelho de Penamacor

garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, como

já vem sucedendo desde o início do presente ano por iniciativa das próprias

freguesias, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes

são disponibilizados. -----------------------------------------------------------------------------

O Município de Penamacor garante a concretização desta delegação de

competências assegurando a demonstração dos seguintes requisitos: ------------

- O não aumento da despesa pública global; ----------------------------------------------

- O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas freguesias; ---------------

- Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias; --------

- O cumprimento dos objetivos de aproximação das decisões aos cidadãos, a

promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------------------------------

- A articulação entre os diversos níveis da administração pública. -------------------

É presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------

-- Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a

celebrar entre o Município de Penamacor e a Freguesia de Meimão. --------------

- Mapa resumo dos valores associados aos processos de transferência e

delegação das competências. -----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m),

do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k), do n.º

1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

entre o Município de Penamacor e a Junta de Freguesia de Meimão, conforme

minuta que se anexa. ----------------------------------------------------------------------------

Propõe ainda que a Câmara Municipal delibere conceder poderes ao Senhor

Presidente para outorgar o referido contrato Interadministrativo de Delegação

de Competências, após a sua aprovação”. -------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista alertou para o facto de as questões de fundo

por si referidas na reunião de 3 de julho terem sido desvalorizadas, não tendo

os documentos sofrido quaisquer alterações, designadamente a insistência 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. Disse não terem sido 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.

Referiu que não foi remetido o mapa resumo das competências a

transferir/delegar para as juntas de freguesia. Salientou que os valores das

áreas apresentadas no mapa com as estimativas de custos para o município,

não se encontram corrigidos, diferindo dos dados oficiais. ----------------------------
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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, pois o

Decreto-Lei n.º 57/2019 refere que quando não há acordo, a freguesia pode

apresentar proposta que deve ser aprovada em Assembleia de Freguesia e

posteriormente requerido ao Presidente da Câmara para que no prazo de 30

dias corridos agende a sua apreciação em reunião do executivo, estando a

autarquia impedida de introduzir alterações à proposta. --------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista disse que sem haver acordo com todas as

juntas não pode ser garantido o não aumento da despesa pública global.

Questionou ainda como pode a autarquia transferir os recursos financeiros

constantes na proposta se relativamente às competências previstas no

Decreto-Lei n.º 57/2019, quem faz a transferência desses recursos é a DGAL.

Dessa forma considerou que se está a efetuar pagamentos indevidos. ------------

Face às situações descritas o Senhor Vereador Filipe Batista propôs a

solicitação de parecer à CCDRC para clarificar a questão. A proposta do senhor

vereador não foi aceite. --------------------------------------------------------------------------

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

Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs.

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

10 – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DE PENAMACOR E A JUNTA DE FREGUESIA DE MEIMOA. -------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o

regime normativo de enquadramento da delegação de competências, através
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da sua contratualização, determinando que os órgãos dos municípios

deleguem competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos

interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais, artigo 131º da referida Lei. ------------------------------------------------------------

Deste regime destaca-se a figura do contrato interadministrativo previsto no

artigo 120º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e no número 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a que

deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade. -------------

A transferência das competências deve observar as disposições previstas nos

artigos 38º a 41º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro de

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais) e no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de Abril, na sua redação

atual, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os

órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------

Conforme disposto nos números 1 e 2 do artº 6º, do Dereto-lei nº 57/2019, de

30 de Abril, a formalização da transferência de recursos deve ser efetuada

através da celebração do auto de transferência dos recursos, devendo indicar e

quantificar expressamente os recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou

financeiros a transferir para a freguesia. ----------------------------------------------------

A par da aplicação da legislação supramencionada aos referidos contratos, o

legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do Código

dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo. -------------

Cabe às Câmaras Municipais, por força do disposto na alínea l, do nº 1, do

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, discutir e

preparar com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências.

A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos

princípios da universalidade, da equidade, da não discriminação, da

estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da

prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. ------

A presente delegação de competências tem como objetivos a promoção da
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coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos

recursos disponíveis. -----------------------------------------------------------------------------

A presente delegação de competências abrange os domínios dos interesses

próprios das populações das freguesias. ---------------------------------------------------

Nos termos do nº 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

Municípios podem delegar competências nos Órgãos das Freguesias em todos

os domínios próprios das populações das freguesias, sendo transferíveis, por

força do nº 2, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018 e do artigo 2º, do Decreto-lei nº

57/2019, de 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 3, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, as

transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e

dimensão das freguesias, considerando a sua população e capacidade de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 5, do artigo 38º, da lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências para as

freguesias, pelos municípios, provêm do orçamento municipal após

deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. ------------

É convicção deste município de que as Freguesias do concelho de Penamacor

garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, como

já vem sucedendo desde o início do presente ano por iniciativa das próprias

freguesias, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes

são disponibilizados. -----------------------------------------------------------------------------

O Município de Penamacor garante a concretização desta delegação de

competências assegurando a demonstração dos seguintes requisitos: ------------

- O não aumento da despesa pública global; ----------------------------------------------

- O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas freguesias; ---------------

- Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias; --------

- O cumprimento dos objetivos de aproximação das decisões aos cidadãos, a

promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização
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dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------------------------------

- A articulação entre os diversos níveis da administração pública. -------------------

É presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------

-- Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a

celebrar entre o Município de Penamacor e a Freguesia de Meimoa. --------------

- Mapa resumo dos valores associados aos processos de transferência e

delegação das competências. -----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m),

do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k), do n.º

1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

entre o Município de Penamacor e a Junta de Freguesia de Meimoa, conforme

minuta que se anexa. ----------------------------------------------------------------------------

Propõe ainda que a Câmara Municipal delibere conceder poderes ao Senhor

Presidente para outorgar o referido contrato Interadministrativo de Delegação

de Competências, após a sua aprovação”. -------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista alertou para o facto de as questões de fundo

por si referidas na reunião de 3 de julho terem sido desvalorizadas, não tendo

os documentos sofrido quaisquer alterações, designadamente a insistência 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. Disse não terem sido 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.

Referiu que não foi remetido o mapa resumo das competências a

transferir/delegar para as juntas de freguesia. Referiu que na cabimentação da

presente proposta a dotação não está corrigida à semelhança de outras

freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Salientou que os valores das áreas apresentadas no mapa com as estimativas

de custos para o município, não se encontram corrigidos, diferindo dos dados

oficiais. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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, pois o

Decreto-Lei n.º 57/2019 refere que quando não há acordo, a freguesia pode

apresentar proposta que deve ser aprovada em Assembleia de Freguesia e

posteriormente requerido ao Presidente da Câmara para que no prazo de 30

dias corridos agende a sua apreciação em reunião do executivo, estando a

autarquia impedida de introduzir alterações à proposta. --------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista disse que sem haver acordo com todas as

juntas não pode ser garantido o não aumento da despesa pública global.

Questionou ainda como pode a autarquia transferir os recursos financeiros

constantes na proposta se relativamente às competências previstas no

Decreto-Lei n.º 57/2019, quem faz a transferência desses recursos é a DGAL.

Dessa forma considerou que se está a efetuar pagamentos indevidos. ------------

Face às situações descritas o Senhor Vereador Filipe Batista propôs a

solicitação de parecer à CCDRC para clarificar a questão. A proposta do

senhor vereador não foi aceite. ----------------------------------------------------------------

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

Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs.

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

11 – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL
DE PENAMACOR E A JUNTA DE FREGUESIA DE SALVADOR. ------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------
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“Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o

regime normativo de enquadramento da delegação de competências, através

da sua contratualização, determinando que os órgãos dos municípios

deleguem competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos

interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais, artigo 131º da referida Lei. ------------------------------------------------------------

Deste regime destaca-se a figura do contrato interadministrativo previsto no

artigo 120º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e no número 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a que

deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade. -------------

A transferência das competências deve observar as disposições previstas nos

artigos 38º a 41º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro de

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais) e no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de Abril, na sua redação

atual, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os

órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------

Conforme disposto nos números 1 e 2 do artº 6º, do Dereto-lei nº 57/2019, de

30 de Abril, a formalização da transferência de recursos deve ser efetuada

através da celebração do auto de transferência dos recursos, devendo indicar e

quantificar expressamente os recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou

financeiros a transferir para a freguesia. ----------------------------------------------------

A par da aplicação da legislação supramencionada aos referidos contratos, o

legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do Código

dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo. -------------

Cabe às Câmaras Municipais, por força do disposto na alínea l, do nº 1, do

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar

com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências. -------------

A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos

princípios da universalidade, da equidade, da não discriminação, da
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estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da

prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. ------

A presente delegação de competências tem como objetivos a promoção da

coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos

recursos disponíveis.------------------------------------------------------------------------------

A presente delegação de competências abrange os domínios dos interesses

próprios das populações das freguesias. ---------------------------------------------------

Nos termos do nº 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

Municípios podem delegar competências nos Órgãos das Freguesias em todos

os domínios próprios das populações das freguesias, sendo transferíveis, por

força do nº 2, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018 e do artigo 2º, do Decreto-lei nº

57/2019, de 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 3, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, as

transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e

dimensão das freguesias, considerando a sua população e capacidade de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 5, do artigo 38º, da lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências para as

freguesias, pelos municípios, provêm do orçamento municipal após

deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. ------------

É convicção deste município de que as Freguesias do concelho de Penamacor

garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, como

já vem sucedendo desde o início do presente ano por iniciativa das próprias

freguesias, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes

são disponibilizados. -----------------------------------------------------------------------------

O Município de Penamacor garante a concretização desta delegação de

competências assegurando a demonstração dos seguintes requisitos: ------------

- O não aumento da despesa pública global; ----------------------------------------------

- O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas freguesias; ---------------

- Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias; --------
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- O cumprimento dos objetivos de aproximação das decisões aos cidadãos, a

promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização

dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------------------------------

- A articulação entre os diversos níveis da administração pública. -------------------

É presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------

-- Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a

celebrar entre o Município de Penamacor e a Freguesia de Salvador. -------------

- Mapa resumo dos valores associados aos processos de transferência e

delegação das competências. -----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m),

do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k), do n.º

1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

entre o Município de Penamacor e a Junta de Freguesia de Salvador, conforme

minuta que se anexa. ----------------------------------------------------------------------------

Propõe ainda que a Câmara Municipal delibere conceder poderes ao Senhor

Presidente para outorgar o referido contrato Interadministrativo de Delegação

de Competências, após a sua aprovação”. -------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista alertou para o facto de as questões de fundo

por si referidas na reunião de 3 de julho terem sido desvalorizadas, não tendo

os documentos sofrido quaisquer alterações, designadamente a insistência 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. Disse não terem sido 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.

Referiu que não foi remetido o mapa resumo das competências a
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transferir/delegar para as juntas de freguesia. Salientou que os valores das

áreas apresentadas no mapa com as estimativas de custos para o município,

não se encontram corrigidos, diferindo dos dados oficiais. ----------------------------

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, pois o

Decreto-Lei n.º 57/2019 refere que quando não há acordo, a freguesia pode

apresentar proposta que deve ser aprovada em Assembleia de Freguesia e

posteriormente requerido ao Presidente da Câmara para que no prazo de 30

dias corridos agende a sua apreciação em reunião do executivo, estando a

autarquia impedida de introduzir alterações à proposta. --------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista disse que sem haver acordo com todas as

juntas não pode ser garantido o não aumento da despesa pública global.

Questionou ainda como pode a autarquia transferir os recursos financeiros

constantes na proposta se relativamente às competências previstas no

Decreto-Lei n.º 57/2019, quem faz a transferência desses recursos é a DGAL.

Dessa forma considerou que se está a efetuar pagamentos indevidos. ------------

Face às situações descritas o Senhor Vereador Filipe Batista propôs a

solicitação de parecer à CCDRC para clarificar a questão. A proposta do senhor

vereador não foi aceite. --------------------------------------------------------------------------

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

Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs.

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

12 – 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o

regime normativo de enquadramento da delegação de competências, através

da sua contratualização, determinando que os órgãos dos municípios

deleguem competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos

interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais, artigo 131º da referida Lei. ------------------------------------------------------------

Deste regime destaca-se a figura do contrato interadministrativo previsto no

artigo 120º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e no número 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a que

deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade. -------------

A transferência das competências deve observar as disposições previstas nos

artigos 38º a 41º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro de

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais) e no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de Abril, na sua redação

atual, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os

órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------

Conforme disposto nos números 1 e 2 do artº 6º, do Dereto-lei nº 57/2019, de

30 de Abril, a formalização da transferência de recursos deve ser efetuada

através da celebração do auto de transferência dos recursos, devendo indicar e

quantificar expressamente os recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou

financeiros a transferir para a freguesia. ----------------------------------------------------

A par da aplicação da legislação supramencionada aos referidos contratos, o

legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do Código

dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo. -------------

Cabe às Câmaras Municipais, por força do disposto na alínea l, do nº 1, do

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar

com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências. -------------
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A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos

princípios da universalidade, da equidade, da não discriminação, da

estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da

prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. ------

A presente delegação de competências tem como objetivos a promoção da

coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos

recursos disponíveis.------------------------------------------------------------------------------

A presente delegação de competências abrange os domínios dos interesses

próprios das populações das freguesias. ---------------------------------------------------

Nos termos do nº 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

Municípios podem delegar competências nos Órgãos das Freguesias em todos

os domínios próprios das populações das freguesias, sendo transferíveis, por

força do nº 2, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018 e do artigo 2º, do Decreto-lei nº

57/2019, de 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 3, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, as

transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e

dimensão das freguesias, considerando a sua população e capacidade de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 5, do artigo 38º, da lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências para as

freguesias, pelos municípios, provêm do orçamento municipal após

deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. ------------

É convicção deste município de que as Freguesias do concelho de Penamacor

garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, como

já vem sucedendo desde o início do presente ano por iniciativa das próprias

freguesias, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes

são disponibilizados. -----------------------------------------------------------------------------

O Município de Penamacor garante a concretização desta delegação de

competências assegurando a demonstração dos seguintes requisitos: ------------

- O não aumento da despesa pública global; ----------------------------------------------
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- O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas freguesias; ---------------

- Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias; --------

- O cumprimento dos objetivos de aproximação das decisões aos cidadãos, a

promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização

dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------------------------------

- A articulação entre os diversos níveis da administração pública. -------------------

É presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------

-- Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a

celebrar entre o Município de Penamacor e a Freguesia de Vale da Senhora da

Póvoa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Mapa resumo dos valores associados aos processos de transferência e

delegação das competências. -----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m),

do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k), do n.º

1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

entre o Município de Penamacor e a Junta de Freguesia de Vale da Senhora da

Póvoa, conforme minuta que se anexa. -----------------------------------------------------

Propõe ainda que a Câmara Municipal delibere conceder poderes ao Senhor

Presidente para outorgar o referido contrato Interadministrativo de Delegação

de Competências, após a sua aprovação”. -------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista alertou para o facto de as questões de fundo

por si referidas na reunião de 3 de julho terem sido desvalorizadas, não tendo

os documentos sofrido quaisquer alterações, designadamente a insistência 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. Disse não terem sido apresentados os pareceres dos
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órgãos executivos das freguesias, que são obrigatórios juntar com as propostas,

para que o município mantenha toda ou parte das competências transferidas.

Referiu que não foi remetido o mapa resumo das competências a

transferir/delegar para as juntas de freguesia. Salientou que os valores das

áreas apresentadas no mapa com as estimativas de custos para o município,

não se encontram corrigidos, diferindo dos dados oficiais. ----------------------------

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, pois o

Decreto-Lei n.º 57/2019 refere que quando não há acordo, a freguesia pode

apresentar proposta que deve ser aprovada em Assembleia de Freguesia e

posteriormente requerido ao Presidente da Câmara para que no prazo de 30

dias corridos agende a sua apreciação em reunião do executivo, estando a

autarquia impedida de introduzir alterações à proposta. --------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista disse que sem haver acordo com todas as

juntas não pode ser garantido o não aumento da despesa pública global.

Questionou ainda como pode a autarquia transferir os recursos financeiros

constantes na proposta se relativamente às competências previstas no

Decreto-Lei n.º 57/2019, quem faz a transferência desses recursos é a DGAL.

Dessa forma considerou que se está a efetuar pagamentos indevidos. ------------

Face às situações descritas o Senhor Vereador Filipe Batista propôs a

solicitação de parecer à CCDRC para clarificar a questão. A proposta do senhor

vereador não foi aceite. --------------------------------------------------------------------------

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

Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs.

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

13 – PROPOSTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

DE PENAMACOR E A 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: --------------------------------------------------------------------------------

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o

regime normativo de enquadramento da delegação de competências, através

da sua contratualização, determinando que os órgãos dos municípios

deleguem competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos

interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais, artigo 131º da referida Lei. ------------------------------------------------------------

Deste regime destaca-se a figura do contrato interadministrativo previsto no

artigo 120º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e no número 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a que

deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade. -------------

A transferência das competências deve observar as disposições previstas nos

artigos 38º a 41º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro de

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais) e no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de Abril, na sua redação

atual, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os

órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------

Conforme disposto nos números 1 e 2 do artº 6º, do Dereto-lei nº 57/2019, de

30 de Abril, a formalização da transferência de recursos deve ser efetuada

através da celebração do auto de transferência dos recursos, devendo indicar e

quantificar expressamente os recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou

financeiros a transferir para a freguesia. ----------------------------------------------------

A par da aplicação da legislação supramencionada aos referidos contratos, o

legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do Código

dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo. -------------
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Cabe às Câmaras Municipais, por força do disposto na alínea l, do nº 1, do

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, discutir e preparar

com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências. -------------

A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos

princípios da universalidade, da equidade, da não discriminação, da

estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da

prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. ------

A presente delegação de competências tem como objetivos a promoção da

coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos

recursos disponíveis.------------------------------------------------------------------------------

A presente delegação de competências abrange os domínios dos interesses

próprios das populações das freguesias. ---------------------------------------------------

Nos termos do nº 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

Municípios podem delegar competências nos Órgãos das Freguesias em todos

os domínios próprios das populações das freguesias, sendo transferíveis, por

força do nº 2, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018 e do artigo 2º, do Decreto-lei nº

57/2019, de 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 3, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, as

transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e

dimensão das freguesias, considerando a sua população e capacidade de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 5, do artigo 38º, da lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências para as

freguesias, pelos municípios, provêm do orçamento municipal após

deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. ------------

É convicção deste município de que as Freguesias do concelho de Penamacor

garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, como

já vem sucedendo desde o início do presente ano por iniciativa das próprias

freguesias, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes

são disponibilizados. -----------------------------------------------------------------------------
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O Município de Penamacor garante a concretização desta delegação de

competências assegurando a demonstração dos seguintes requisitos: ------------

- O não aumento da despesa pública global; ----------------------------------------------

- O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas freguesias; ---------------

- Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias; --------

- O cumprimento dos objetivos de aproximação das decisões aos cidadãos, a

promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização

dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------------------------------

- A articulação entre os diversos níveis da administração pública. -------------------

É presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------

-- Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a

celebrar entre o Município de Penamacor e a Freguesia de União de

Freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires. -----------------------

- Mapa resumo dos valores associados aos processos de transferência e

delegação das competências. -----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m),

do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k), do n.º

1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

entre o Município de Penamacor e a União de Freguesias de Aldeia do Bispo,

Águas e Aldeia de João Pires, conforme minuta que se anexa. ----------------------

Propõe ainda que a Câmara Municipal delibere conceder poderes ao Senhor

Presidente para outorgar o referido contrato Interadministrativo de Delegação

de Competências, após a sua aprovação”. -------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista alertou para o facto de as questões de fundo

por si referidas na reunião de 3 de julho terem sido desvalorizadas, não tendo

os documentos sofrido quaisquer alterações, designadamente a insistência em

apresentar proposta de contratos interadministrativos quando as freguesias

passaram a ser titulares da competência transferida deixando de a exercer por
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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. Disse não terem sido 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.

Referiu que não foi remetido o mapa resumo das competências a

transferir/delegar para as juntas de freguesia. Salientou que os valores das

áreas apresentadas no mapa com as estimativas de custos para o município,

não se encontram corrigidos, diferindo dos dados oficiais. ----------------------------

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, pois o

Decreto-Lei n.º 57/2019 refere que quando não há acordo, a freguesia pode

apresentar proposta que deve ser aprovada em Assembleia de Freguesia e

posteriormente requerido ao Presidente da Câmara para que no prazo de 30

dias corridos agende a sua apreciação em reunião do executivo, estando a

autarquia impedida de introduzir alterações à proposta. --------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista disse que sem haver acordo com todas as

juntas não pode ser garantido o não aumento da despesa pública global.

Questionou ainda como pode a autarquia transferir os recursos financeiros

constantes na proposta se relativamente às competências previstas no

Decreto-Lei n.º 57/2019, quem faz a transferência desses recursos é a DGAL.

Dessa forma considerou que se está a efetuar pagamentos indevidos. ------------

Face às situações descritas o Senhor Vereador Filipe Batista propôs a

solicitação de parecer à CCDRC para clarificar a questão. A proposta do senhor

vereador não foi aceite. --------------------------------------------------------------------------

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

Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada 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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14 – 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. -------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, estabelece o

regime normativo de enquadramento da delegação de competências, através

da sua contratualização, determinando que os órgãos dos municípios

deleguem competências nos órgãos das freguesias, em todos os domínios dos

interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos

serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades

locais, artigo 131º da referida Lei. ------------------------------------------------------------

Deste regime destaca-se a figura do contrato interadministrativo previsto no

artigo 120º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação

atual, e no número 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, a que

deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade. -------------

A transferência das competências deve observar as disposições previstas nos

artigos 38º a 41º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro de

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades

intermunicipais) e no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de Abril, na sua redação

atual, que concretiza a transferência de competências dos municípios para os

órgãos das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------

Conforme disposto nos números 1 e 2 do artº 6º, do Dereto-lei nº 57/2019, de

30 de Abril, a formalização da transferência de recursos deve ser efetuada

através da celebração do auto de transferência dos recursos, devendo indicar e

quantificar expressamente os recursos humanos e/ou patrimoniais e/ou

financeiros a transferir para a freguesia. ----------------------------------------------------

A par da aplicação da legislação supramencionada aos referidos contratos, o
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legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do Código

dos Contratos Públicos e do Código do Procedimento Administrativo. -------------

Cabe às Câmaras Municipais, por força do disposto na alínea l, do nº 1, do

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, discutir e

preparar com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências. -

A negociação, celebração, execução e cessação dos contratos obedece aos

princípios da universalidade, da equidade, da não discriminação, da

estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da

prestação do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. ------

A presente delegação de competências tem como objetivos a promoção da

coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da

qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos

recursos disponíveis.------------------------------------------------------------------------------

A presente delegação de competências abrange os domínios dos interesses

próprios das populações das freguesias. ---------------------------------------------------

Nos termos do nº 1, do artigo 29º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

Municípios podem delegar competências nos Órgãos das Freguesias em todos

os domínios próprios das populações das freguesias, sendo transferíveis, por

força do nº 2, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018 e do artigo 2º, do Decreto-lei nº

57/2019, de 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 3, do artigo 38º, da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, as

transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e

dimensão das freguesias, considerando a sua população e capacidade de

execução. -------------------------------------------------------------------------------------------

De acordo com o nº 5, do artigo 38º, da lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, os

recursos financeiros afetos às transferências de novas competências para as

freguesias, pelos municípios, provêm do orçamento municipal após

deliberações da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia. ------------

É convicção deste município de que as Freguesias do concelho de Penamacor

garantem uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, como

já vem sucedendo desde o início do presente ano por iniciativa das próprias
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freguesias, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes

são disponibilizados. -----------------------------------------------------------------------------

O Município de Penamacor garante a concretização desta delegação de

competências assegurando a demonstração dos seguintes requisitos: ------------

- O não aumento da despesa pública global; ----------------------------------------------

- O aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas freguesias; ---------------

- Os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias; --------

- O cumprimento dos objetivos de aproximação das decisões aos cidadãos, a

promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização

dos recursos disponíveis; -----------------------------------------------------------------------

- A articulação entre os diversos níveis da administração pública. -------------------

É presente a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------

-- Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a

celebrar entre o Município de Penamacor e a Freguesia de União de

Freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta. -----------------------------------

- Mapa resumo dos valores associados aos processos de transferência e

delegação das competências. -----------------------------------------------------------------

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea m),

do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea k), do n.º

1, do artigo 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências

entre o Município de Penamacor e a União de Freguesias de Pedrógão de São

Pedro e Bemposta, conforme minuta que se anexa. ------------------------------------

-Propõe ainda que a Câmara Municipal delibere conceder poderes ao Senhor

Presidente para outorgar o referido contrato Interadministrativo de Delegação

de Competências, após a sua aprovação”. -------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista alertou para o facto de as questões de fundo

por si referidas na reunião de 3 de julho terem sido desvalorizadas, não tendo

os documentos sofrido quaisquer alterações, designadamente a insistência em
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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. Disse não terem sido 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.

Referiu que não foi remetido o mapa resumo das competências a

transferir/delegar para as juntas de freguesia. Salientou que os valores das

áreas apresentadas no mapa com as estimativas de custos para o município,

não se encontram corrigidos, diferindo dos dados oficiais. ----------------------------

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, pois o

Decreto-Lei n.º 57/2019 refere que quando não há acordo, a freguesia pode

apresentar proposta que deve ser aprovada em Assembleia de Freguesia e

posteriormente requerido ao Presidente da Câmara para que no prazo de 30

dias corridos agende a sua apreciação em reunião do executivo, estando a

autarquia impedida de introduzir alterações à proposta. --------------------------------

O senhor vereador Filipe Batista disse que sem haver acordo com todas as

juntas não pode ser garantido o não aumento da despesa pública global.

Questionou ainda como pode a autarquia transferir os recursos financeiros

constantes na proposta se relativamente às competências previstas no

Decreto-Lei n.º 57/2019, quem faz a transferência desses recursos é a DGAL.

Dessa forma considerou que se está a efetuar pagamentos indevidos. ------------

Face às situações descritas o Senhor Vereador Filipe Batista propôs a

solicitação de parecer à CCDRC para clarificar a questão. A proposta do

senhor vereador não foi aceite. ----------------------------------------------------------------

A proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra do senhor vereador
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Filipe Batista. A presente proposta foi aprovada em minuta nos termos dos nºs.

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

15 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO E PARTICIPAÇÃO PROCEDIMENTAL NO
REGULAMENTO MUNICIPAL DA INCUBADORA DE VALORIZAÇÃO DOS
RECURSOS ENDÓGENOS. -------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“As Incubadoras contribuem de forma clara para o desenvolvimento, promoção

e inovação do território onde estão inseridas. Por outro lado, a incubação é

também um instrumento de diversificação de atividades e de descentralização,

promovendo o aparecimento de empresas inovadoras, que atuam em áreas

com muito valor acrescentado, contribuindo ainda para a renovação e

reinvenção do tecido empresarial. ------------------------------------------------------------

O objetivo global da Incubadora de Valorização dos Recursos Endógenos,

consiste em contribuir para a afirmação do Concelho de Penamacor, como uma

área de acolhimento empresarial de excelência, aproveitando todo o potencial

de geração de valor para projetos com forte componente de I&D, apoiando a

efetiva transferência de conhecimento e tecnologia, fomentando paralelamente

um conjunto de áreas estratégicas existentes no concelho. ---------------------------

Deste modo, permitirá apoiar e incentivar o desenvolvimento económico e

empresarial do território. -------------------------------------------------------------------------

A Incubadora de Valorização dos Recursos Endógenos é um dos elementos

desta estratégia, constituindo-se nesta fase como um núcleo de apoio ao

empreendedorismo de base local, permitindo que as empresas incubadas

usufruam de uma série de vantagens, sinergias e complementaridades que daí

decorram. --------------------------------------------------------------------------------------------

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
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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; ------

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

Senhor 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; ----------------------------------------------------------------

 Conforme o estipulado no artigo 55.º do Código do Procedimento

Administrativo, delegar a direção do procedimento, no Assistente Técnico

desta Autarquia, Renato Robalo da Silva, atendendo ao previsto no n.º 2

do mesmo artigo. ---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador disse que na proposta consta que o Presidente propõe

delegar a direção do procedimento num Técnico, mas a categoria profissional

do trabalhador designado é a de Assistente Técnico, e como tal pretendia a

correção. Disse que não se opunha à aprovação da proposta porque nos

termos do n.º 2 e n.º 3 do artigo 55.º do CPA a direção do procedimento pode

ser delegada em trabalhadores da autarquia, não especificando a categoria,

mas que na sua opinião se devia ter obtido parecer jurídico quanto à

possibilidade de um assistente técnico, e não um técnico superior, dirigir o

procedimento do regulamento dada a complexidade do ato.---------------------------

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 – PROPOSTA DE MINUTAS DE PROTOCOLOS A CELEBRAR COM A
ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE. -------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

1 - A Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins

lucrativos, é responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do
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Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; --------------------------------------

2. O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem por objetivo garantir

o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que,

em Portugal, se encontre numa situação de carência económica que o

impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam

prescritos por receita médica; ------------------------------------------------------------------

3. A operacionalização do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento

está essencialmente alicerçada na capacidade e logística da rede das

Farmácias Portuguesas; -------------------------------------------------------------------------

4 - Aos municípios cabe zelar pelos interesses das respetivas populações,

dispondo de atribuições no domínio da saúde, nos termos da alínea g) do nº 2

do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e tendo em conta o

interesse para o Município de Penamacor propõe-se à Câmara Municipal que,

no uso da competência para apoiar atividades de interesse para o Município,

que lhe está atribuída pela alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de

12 de setembro, delibere: -----------------------------------------------------------------------

- Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração do Programa abem: Rede

Solidária do Medicamento, com a Associação Dignitude que se anexa à

presente proposta; --------------------------------------------------------------------------------

Devido ao aparecimento do novo coronavírus, designado SARS-CoV-2,

(Síndrome Respiratória Aguda Grave) - COVID-19 transmissível de pessoa

para pessoa, a Organização Mundial da Saúde declarou a situação de

Pandemia e muitos países, entre os quais Portugal, foram obrigados a adotar

medidas excecionais de emergência. --------------------------------------------------------

Considerando os impactos económicos e sociais desta Pandemia no concelho

de Penamacor procurando dar resposta às necessidades dos munícipes mais

vulneráveis, que necessitam de maior proteção e apoio, propõe-se à Câmara

Municipal que delibere: --------------------------------------------------------------------------

- Aprovar a minuta do Protocolo de Emergência abem: Covid -19 que se anexa

à presente proposta; ------------------------------------------------------------------------------
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- Autorizar a celebração dos protocolos entre o Município de Penamacor e a

Associação Dignitude”. --------------------------------------------------------------------------

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

17 – PROPOSTA DE MINUTA DO 2.º ADITAMENTO AO CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO OUTORGADO POR ESCRITURA DATADO DE 16
DE JULHO DE 2019. -----------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Por escritura outorgada em 16 de julho de 2019, no Cartório Notarial de

Castelo Branco, foi celebrado entre o Banco Comercial Português, S.A. e o

Município de Penamacor um Contrato de Abertura de Crédito no montante de €

1.614.388,91 (Um milhão, seiscentos e catorze mil, trezentos e oitenta e oito

euros e noventa e um cêntimos), posteriormente alterado por escritura

outorgada no mesmo Cartório em 30 de dezembro de 2019, conforme

documentos (Anexo I e Anexo II), respetivamente; --------------------------------------

Na sequência da concessão do visto prévio do Tribunal de Contas, na sessão

diária de visto de 2020-05-07, ao identificado contrato, conforme documento

(Anexo III); ------------------------------------------------------------------------------------------

Vem a Câmara Municipal de Penamacor propor nos termos da alínea f) do art.º

33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a

aprovação da minuta do 2.º Aditamento ao Contrato de Abertura de Crédito

Outorgado por Escritura datado de 16 de julho de 2019, que se anexa à

presente proposta; --------------------------------------------------------------------------------

Mais proponho que a deliberação seja aprovada em minuta, nos termos dos

nºs 3 e 4 do art.º 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para que, com a

maior brevidade, se possa desencadear o 2.º Aditamento ao Contrato de

Abertura de Crédito Outorgado por Escritura datado de 16 de julho de 2019. ----
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----------------A proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------

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

18 – PROPOSTA DE ARRENDAMENTO DO IMÓVEL PERTENÇA DA
CÂMARA MUNICIPAL DENOMINADO DE “PINGONA”. -----------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

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

5) O Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 de agosto, na sua versão atualizada,

estabelece as disposições gerais e comuns sobre a gestão de imóveis dos

domínios públicos do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias

locais e ainda o regime jurídico da gestão dos bens imóveis do domínio

privado do Estado e dos institutos públicos. Não regulando este diploma a

gestão de bens imóveis do domínio privado das autarquias locais; --------------

6) O Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos

Contratos Públicos (CCP), agora na sua versão atualizada, no artigo 4.º n.º 2

alínea c) dispõe que o CCP não é aplicável aos contratos de arrendamentos

de bens imóveis; -------------------------------------------------------------------------------

7) A possibilidade que os municípios dispõem em administrar bens do seu

domínio privado que decorre da competência expressamente atribuída pela

alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------

8) No quadro dos princípios da igualdade e da não ingerência da administração

no funcionamento do mercado e da concorrência privada, o município

encontra-se vinculado ao respeito pela tramitação associada a

procedimentos públicos de natureza concorrencial, de acordo com os artigos

7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 de agosto; -----------------------------

9) Na falta de regulamentação específica, e sem embargo de, em matéria de

regime substantivo ao contrato de arrendamento de bens imóveis do
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domínio privado das autarquias locais se aplicar a lei civil, de acordo com o

n.º 1 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 de agosto,

consideram a doutrina e a jurisprudência administrativas que se devem

considerar aplicáveis, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos

59.º, 60.º e 61.º do referido diploma; -----------------------------------------------------

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

10) O imóvel objeto do arrendamento é propriedade da Câmara Municipal de

Penamacor, denominado de “Pingona”, com uma área de 40,225 hectares,

inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Penamacor, sob o artigo 15

da secção AD-AD1, escrito na Conservatória do Registo Predial de

Penamacor sob o número 5508/20100729; --------------------------------------------

11) De acordo com o valor da renda anual, não estarão reunidos os

pressupostos previstos no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07 de

agosto para que legalmente seja possível o arrendamento com recurso a

ajuste direto. ------------------------------------------------------------------------------------

Assim, ao abrigo da competência que lhe está atribuída pela alínea g) do n.º

1do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho à

Câmara Municipal que delibere: ---------------------------------------------------------------

 autorizar o recurso à hasta pública, como forma de onerar a propriedade

“Pingona”, sendo admitidas propostas em carta fechada, fazendo-se a

adjudicação à proposta que apresentar o valor mais elevado. -----------------

 que seja fixado em €450 por hectare de renda anual (acrescido de IVA à

taxa legal em vigor), o valor da base de licitação; ---------------------------------

 aprovar o programa do procedimento relativo ao procedimento, em anexo;

 designar a seguinte Comissão para dirigir o procedimento: -------------------

a) Presidente: Raquel da Conceição Oliveira Marques; -----------------------------

b) Vogais Efetivos: José Luís Gil Silva Leitão, que substitui o presidente nas

faltas e impedimentos, e Lourenço dos Santos Aleixo; ---------------------------

c) Vogais Suplentes: 1.º - Paulo Alexandre Felizardo Servo e 2.º - Sónia

Cristina Almeida Costa, que substituirão algum dos membros efetivos nas

suas faltas ou impedimentos. -----------------------------------------------------------
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O Senhor Vereador Filipe Batista começou por dizer que no objeto do programa

do procedimento da hasta pública para arrendamento do imóvel constava

claramente que se pretendia arrendar por trinta anos para que nesse terreno se

procedesse à construção, exploração e manutenção de uma central solar

fotovoltaica. Disse ter constatado no site da Agência Portuguesa do Ambiente

informação sobre a avaliação de impacte ambiental de um projeto de central

solar fotovoltaica do Cabeço Vermelho para Penamacor, cujo proponente é a

empresa Pentagab,Lda, e que em quinze de janeiro de dois mil e vinte foi dado

parecer favorável condicionado. Disse ainda que nas imagens de satélite

constantes da área desse projeto facilmente se percebe que essa área

contempla o imóvel “Pingona” pertença da Câmara Municipal. Por esse motivo

questionou qual o sentido de uma hasta pública quando já existe uma situação

concreta a dar àquele espaço. Salientou que as hastas públicas visam

objetivos de se conseguir preços mais elevados e de patentear a ausência de

conluio entre arrendatários e adjudicatários. Por esse motivo não via

conveniência de se autorizar o recurso a hasta pública como forma de onerar o

imóvel para a instalação de uma central solar fotovoltaica. O Senhor Vereador

propôs que se retirasse o ponto e que se preparasse a celebração de contrato

de concessão do direito de ocupação por particular de bens do domínio público,

que tivesse por objeto a situação concreta do projeto de central solar

fotovoltaica do Cabeço Vermelho. A proposta não foi aceite. --------------------------

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

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

19 – FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA EMPRESARIAL. ---------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada

pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como
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à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 como uma

pandemia, sendo declarado o Estado de Emergência e de Calamidade em

Portugal, o Município de Penamacor tem vindo a aprovar um conjunto de

medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias. --------------

A adoção do conjunto destas medidas teve em conta a situação existente no

momento da sua aprovação, mediante critérios de estrita adequação e

proporcionalidade, com vista a salvaguardar a saúde pública e dar resposta

aos impactos social e económico, advindos desta pandemia. ------------------------

A nível nacional, o Governo tem aprovado um conjunto de medidas de natureza

financeira e fiscal, que visam o apoio às empresas e aos seus trabalhadores,

de modo a garantir a recuperação da economia portuguesa, considerando-se

que, a nível local, devem as autarquias complementar este esforço, apoiando,

na medida do possível, e desenvolvendo esforços para a revitalização das

empresas e empresários em nome individual, considerados vulneráveis no

âmbito desta pandemia. -------------------------------------------------------------------------

Neste contexto, após a reavaliação da situação vivenciada pela nossa

sociedade, e, mais concretamente, no concelho de Penamacor, importa

continuar a assegurar a execução de medidas extraordinárias de apoio ao

emprego e à economia, considerando-se premente a adoção de um conjunto

adicional de medidas destinadas aos cidadãos e às empresas, tendo em vista o

apoio à tesouraria das empresas, à manutenção dos postos de trabalho, bem

como o reforço da capacidade de reação a esta situação de crise. -----------------

Importa, neste momento, ter um olhar atento para a economia do concelho,

empregadores e trabalhadores, cujos estabelecimentos foram obrigatoriamente

encerrados, por força da lei, ou não sendo encerrados, sofreram quedas

abruptas na sua produtividade, procurando, dentro do possível, mitigar os seus

prejuízos e apoiá-los na retoma da atividade e na manutenção dos

trabalhadores a ela afetos, como meio de salvaguarda do sector económico e

social do nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------

Considerando que, ao abrigo do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL),

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,
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constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses

próprios das respetivas populações, (artigo 23.º, n.º 1 do RJAL),

designadamente nos domínios da ação social e da promoção do

desenvolvimento (respetivamente artigo 23.º, n.º 2, alíneas h) e m) do RJAL),

competindo à Câmara Municipal participar na prestação de serviços e prestar

apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, nas condições constantes de

regulamento municipal, e assegurar o apoio adequado ao exercício de

competências por parte do Estado (cfr. Artigo 33.º, n.º 1, alíneas v) e bbb) do

RJAL). ------------------------------------------------------------------------------------------------

Pelo exposto, ao abrigo dos normativos legais supramencionados, propõe-se

que a Câmara Municipal delibere, no uso das competências previstas na alínea

ccc), do n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à

Assembleia Municipal, para efeitos de deliberação nos termos da alínea k), do

n.º 2, do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a criação do FUNDO

MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA EMPRESARIAL DO CONCELHO DE

PENAMACOR. -------------------------------------------------------------------------------------

O FUNDO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA EMPRESARIAL DO CONCELHO

DE PENAMACOR, com uma dotação inicial de 100.000,00€ (cem mil euros),

verba que pode ser aumentada, caso se considere necessário, que funcionará

enquanto incentivo financeiro extraordinário para assegurar a fase de

normalização da atividade das empresas cuja atividade tenha sido gravemente

afetada pelo COVID-19, o qual se rege pelas seguintes condições: ----------------

1 – Objeto: ------------------------------------------------------------------------------------------

O Fundo Municipal de Emergência Empresarial do Concelho de Penamacor,

doravante designada por FMEE, consiste num apoio financeiro de caráter

extraordinário, não reembolsável, tendo em vista a manutenção dos postos de

trabalho e mitigação de situações de crise empresarial, constituindo um

incentivo financeiro para apoio à normalização da atividade da empresa. ---------

2 – Âmbito: ------------------------------------------------------------------------------------------

O FMEE destina-se a empresários em nome individual ou empresas, com sede

social no Concelho de Penamacor. -----------------------------------------------------------
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3 – Setores de Atividade elegíveis: -----------------------------------------------------------

Os sectores de atividade abrangidos pelo FMEE são: ----------------------------------

a) Restauração e similares; ---------------------------------------------------------------------

b) Comércio; ----------------------------------------------------------------------------------------

c) Prestação de Serviços; -----------------------------------------------------------------------

d) Indústria. -----------------------------------------------------------------------------------------

4 – Situação de Vulnerabilidade: --------------------------------------------------------------

Consideram-se em situação de vulnerabilidade, para efeitos do FMEE, e,

destinatários deste Fundo, os candidatos que se encontram numa das

seguintes situações: ------------------------------------------------------------------------------

a) Empresários em nome individual e empresas, detentores de um

estabelecimento com sede social no Concelho de Penamacor, que tenham sido

encerrados, por força da lei ou de ato administrativo, proveniente da situação

epidemiológica COVID-19; ----------------------------------------------------------------------

b) Empresários em nome individual e empresas, detentores de um

estabelecimento, com sede social no Concelho de Penamacor, que tenham tido

uma redução de faturação igual ou superior a 50% no conjunto dos meses de

março, abril, maio e junho de 2020, comparativamente ao período homólogo

dos meses de março, abril, maio e junho de 2019, ou, para quem tenha iniciado

a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. -------------------------

5 – Requisitos de acesso e condições de atribuição -------------------------------------

5.1 - Para aceder ao FMEE, o candidato deve satisfazer o disposto no número

anterior e demais obrigações constantes do FMEE e, comprovadamente,

cumprir os seguintes requisitos e condições: ----------------------------------------------

a) Ter as situações contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança

Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira; ----------------------------------------------

b) Não ser devedor ao Município de Penamacor; ----------------------------------------

c) O resultado líquido das últimas contas aprovadas, não tenha excedido o

valor de 100.000,00€ (cem mil euros); ------------------------------------------------------

d) Tenha tido atividade no ano de 2019 e mantido atividade em 2020; -------------

5.2 – Como meios de prova do cumprimento dos requisitos de acesso, deve o
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candidato, obrigatoriamente, juntar os seguintes documentos: -----------------------

a) A demonstração da condição exigida no ponto 4, alínea a), é efetuada

mediante declaração sob compromisso de honra do requerente, e/ou

notificação do ato administrativo que determinou o encerramento; ------------------

b) A demonstração da condição exigida no ponto 4, alínea b) e da alínea d) do

ponto 5.1, é efetuada mediante declaração sob compromisso de honra a

subscrever pelo requerente, no caso do candidato não se encontrar no regime

de contabilidade organizada, ou, no caso de ter contabilidade organizada,

mediante declaração do respetivo contabilista, inscrito na competente ordem

profissional, num ou noutro caso, as declarações devem ser acompanhadas de

balancete do razão das contas, devidamente certificado; ------------------------------

c) A demonstração da condição exigida na alínea a) do ponto 5.1, é efetuada

mediante a apresentação de certidões de não dívida à Segurança Social e à

Autoridade Tributária e Aduaneira ou autorização de consulta eletrónica, por

parte do Município de Penamacor. ----------------------------------------------------------d)

A demonstração da condição exigida na alínea c) do ponto 5.1 é comprovada

mediante entrega da Informação Empresarial Simplificada (IES) das últimas

contas aprovadas. --------------------------------------------------------------------------------

6 – Outras condições ---------------------------------------------------------------------------

Só será concedido apoio a um único estabelecimento, independentemente do

número e da natureza dos respetivos proprietários ou detentores, devendo a

candidatura ser subscrita pelo destinatário do apoio, não podendo este voltar a

candidatar-se, ao abrigo do FMEE, para qualquer outro estabelecimento. --------

7 – Obrigações dos Beneficiários ----------------------------------------------------------

7.1 - Os beneficiários do FMEE ficam obrigadas à manutenção dos postos de

trabalho alocados aos respetivos estabelecimentos, bem como a manter os

estabelecimentos em funcionamento até 31 de dezembro de 2020, sob pena de

devolução do valor concedido pelo Município de Penamacor em sede de FMEE.

----------------------------------------------------------------------------------------------7.2 -

Como demonstração do cumprimento desta obrigação, os beneficiários devem

entregar cópia da Declaração de Remunerações entregue na Segurança Social,
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relativa aos trabalhadores afetos ao estabelecimento, em 31/03/2020, e em

janeiro de 2021, cópia de Declarações de remunerações entregues na

Segurança Social referentes aos meses de abril a dezembro de 2020. ------------

------------------------------------------------------------------------------------7.3 - As

entidades beneficiárias do presente apoio podem ser fiscalizadas, em qualquer

momento, pelo Município de Penamacor, devendo comprovar os factos em que

se baseia o pedido. --------------------------------------------------------7.4 – Pode o

Município de Penamacor, quer no momento da instrução do pedido, quer em

momento posterior, solicitar outros documentos complementares ou

esclarecimentos, por forma a verificar o cumprimento dos requisitos previstos

para o acesso ao FMEE. ---------------------------------------------8 – Apoio Financeiro

----------------------------------------------------------------------------8.1 - O apoio reveste

a forma de um apoio financeiro, não reembolsável, concedido numa única

tranche. ------------------------------------------------------------8.2 O apoio financeiro

será atribuído por trabalhador inscrito na declaração de remunerações da

segurança social. ------------------------------------------------------8.3 No caso dos

empresários em nome individual, será ainda atribuído um apoio financeiro ao

empresário e ao cônjuge, desde que seja devidamente comprovado que

exercem a atividade profissional no estabelecimento. --------8.4 – O valor a

atribuir por trabalhador corresponde ao valor do salário mínimo nacional para

2020, ou seja, de 635,00 € (Seiscentos e trinta e cinco euros). ----8.5 – O valor

do apoio é liquidado até ao dia 30 de setembro de 2020, mediante

transferência bancária para o NIB facultado pelo requerente. ------------------------

9 – Formalização da candidatura -----------------------------------------------------------

9.1 - Os candidatos deverão preencher um formulário de candidatura,

acompanhado dos documentos obrigatórios para a sua admissão, remetendo-

os para os serviços do Município de Penamacor, até dia 31 de agosto de 2020,

inclusive. ------------------------------------------------------------------------------------------

9.2 - O processo será analisado pelos serviços do Município de Penamacor e a

decisão final será da competência do Presidente da Câmara Municipal de

Penamacor. --------------------------------------------------------------------------------------
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9.3 – As candidaturas entregues fora de prazo, ou sem estarem devidamente

instruídas com todos os documentos e elementos exigíveis, serão rejeitadas. ---

10 – Falsas declarações e incumprimento ------------------------------------------------

As falsas declarações e o incumprimento de quaisquer obrigações por parte do

candidato, implicam a imediata suspensão do apoio e a reposição da

importância dispensada pelo Município, bom como as consequências legais

inerentes ao crime de falsas declarações. --------------------------------------------------

11 – Dúvidas e omissões ------------------------------------------------------------------

Quaisquer dúvidas ou omissões decorrentes da aplicação do FMEE, serão

resolvidas mediante decisão do Presidente da Câmara Municipal de

Penamacor. --------------------------------------------------------------------------------------

12– Vigência --------------------------------------------------------------------------------------

O FMEE produz efeitos imediatos e vigora até 31 de agosto de 2020. -----------

13– Publicidade ----------------------------------------------------------------------------------

As Condições do FMEE devem ser publicitadas no site do Município, e em

Edital a afixar nos locais do costume”. ------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista disse não terem sido considerados alguns

setores de atividade tais como a Agricultura, Turismo, entre outros. Questionou

ainda porque além do apoio às empresas, não tinha sido considerado também

o apoio às famílias ou o apoio ao associativismo cultural, social e desportivo.

Disse ainda que não concordava que o apoio a atribuir fosse fixo,

correspondendo ao valor do salário mínimo nacional, pois normalmente este

tipo de apoios são concedidos em percentagem do salário base, dando como

exemplo alguém que receba o ordenado mínimo e um outro que receba salário

de mil euros. Disse que no primeiro receberia a 100% e o segundo cerca de

60% do apoio que a autarquia pretende atribuir em relação ao seu salário base,

o que não lhe parecia justo. Referiu ainda que a proposta devia ter sido

trabalhada no executivo para ser melhorada e criticou o facto de a proposta ser

“ipsis verbis” àquela que foi criada no concelho vizinho de Oleiros, pois não

teve em consideração a realidade e especificidade do nosso território. ------------
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A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e

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

20 – 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 8.833.670,11 euros e

uma despesa também acumulada de 4.366.437,42 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 vinte 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


