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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 12 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 19 DE JUNHO DE 2020.

Aos dezanove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniu

ordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo Senhor

Presidente da Câmara, António Luís Beites Soares, com a seguinte ordem de

trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ratificação à Alteração Orçamental N.º 6/2020 e Alteração às Grandes

Opções do Plano Nº 5/2020; -------------------------------------------------------------------

2. Revisão Orçamental N.º 1/2020; -----------------------------------------------------------
3. Classificação e Auditoria Periódica de Classificação – “Moinho do Maneio”;
4. Proc. N.º MA - 15/2018: “Reabilitação do Teatro Clube de Penamacor” –

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde da Empreitada de Obras Públicas;

5. Proc. N.º MB - 04/2020: “Requalificação Urbana do Centro de Meimão” –

Adjudicação da Empreitada de Obras Públicas e Aprovação de Minuta de

Contrato; ---------------------------------------------------------------------------------------------

6. Apoio do Fundo Ambiental para promoção da Cogestão; ---------------------------
7. Proposta de Protocolo de Cedência de Espaço Municipal; -------------------------
8. Proposta de Contrato de Comodato de Bicicletas Elétricas; -----------------------
9. Proposta de Projeto de Regulamento Municipal de Apoio à Educação; (Ponto
retirado) ---------------------------------------------------------------------------------------------

10. Proposta de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências

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

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

11. Relatório de Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública e

versão final da proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” da

Freguesia de Águas; -----------------------------------------------------------------------------

12. Relatório de Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública e

versão final da proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” da

Freguesia de Aranhas; ---------------------------------------------------------------------------
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13. Relatório de Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública e

versão final da proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” de

Aldeia do Bispo; -----------------------------------------------------------------------------------

14. Relatório de Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública e

versão final da proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” da

Freguesia de Meimão; ---------------------------------------------------------------------------

15. Relatório de Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública e

versão final da proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” da

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

16. Relatório de Análise e Ponderação do Período de Discussão Pública e

versão final da proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana” da

Freguesia de Vale da Senhora da Póvoa; --------------------------------------------------

17. Proposta de mudança de sítio de servidão – António Manuel Timóteo Alvite

dos Santos; -----------------------------------------------------------------------------------------

18. Proposta de mudança de sítio de servidão – António Timóteo Lourenço; -----
19. 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 e Anabela Castilho

Campos comigo Teresa Maria Bento Ribeiro, Técnica Superior, a secretariar. ---

A senhora vereadora Sandra Maria Pires Vicente não compareceu à reunião,

considerando-se a falta justificada. -----------------------------------------------------------

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 5 de

junho do ano de dois mil e vinte, cuja fotocópia foi antecipadamente distribuída

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

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

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

O Sr. Vereador Filipe Batista iniciou a intervenção referindo-se ao Despacho

n.º 6134-A/2020 publicado no Diário da Republica em 05 de junho, relacionado

com o funcionamento e utilização de piscinas ao ar livre em virtude do surto do

novo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 por este provocada, e

aí diz constar que o número máximo de presenças admitido em cada piscina ao

ar livre deve ser definido pela autarquia local competente e que o regime

exposto nesse despacho é extensível também às piscinas integradas nos

empreendimentos turísticos e nos estabelecimentos de alojamento local.

Referiu que nesse despacho consta também que as autarquias locais podem

alterar a data e os horários de abertura ao público e funcionamento de piscinas

ao ar livre de acordo com a avaliação da capacidade do espaço bem como

aditar regras de funcionamento. Salientou que além da piscina do parque de

campismo, das piscinas descobertas municipais e piscina flutuante da zona

balnear do Meimão, no caso de virem a funcionar, era necessário averiguar se

as piscinas dos empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento

local existentes no Concelho irão funcionar nesta época balnear, por forma a

dar cumprimento ao disposto no despacho. Ainda sobre este tema disse que

era importante o executivo tomar decisões relativamente ao funcionamento das

piscinas da autarquia nesta época balnear visto que a maioria das autarquias

na região já se pronunciaram acerca da abertura ou encerramento desses

espaços. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente o Senhor Vereador deixou uma nota de grande admiração e

felicitação à Beatriz Curto e à Flor Curto, duas irmãs de Penamacor, com oito e

nove anos de idade, que recentemente ganharam uma competição mundial de

robótica, a “Wonder League Robotic Competition”, organizada pela fabricante

americada de robots “Wonder Workshop” em parceria com a Acer e Microsoft.

Disse que entre mais de quatro mil e quinhentas equipas de noventa e um

países, com mais de oito mil e quatrocentos participantes, elas venceram essa
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competição. Referiu que representava uma conquista única e que era motivo

de orgulho para o Concelho de Penamacor. -----------------------------------------------

Por último afirmou que na reunião da Assembleia Municipal do dia quinze de

junho de dois mil e vinte, foi referido que um empresário do concelho de

Penamacor foi investir em Idanha-a-Nova, num projeto de produção de farinha

100% biológica para alimentação humana, depois de ter contactado várias

vezes a Câmara Municipal de Penamacor, com a intenção de investir no

concelho de Penamacor, e que nunca lhe foi dada resposta pelo Município. O

Senhor Vereador solicitou esclarecimentos ao Senhor Presidente acerca deste

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

O Sr. Presidente António Soares agradeceu a intervenção do senhor

vereador, associando-se às felicitações apresentadas pelo senhor vereador.

Considerou tratar-se de um motivo de satisfação e orgulho para o concelho. ----

No respeitante à abertura das piscinas, tendo em conta o aumento do número

de casos da COVID-19 no país e no distrito, será necessário ponderar a

abertura das piscinas. Neste sentido, e após definição das regras, será

apresentada proposta na próxima reunião de câmara. ---------------------------------

-Em relação ao investidor referido pelo senhor vereador, referiu que o assunto

foi encaminhado para a área técnica, tratando-se de inscrição e legalização em

termos de plataforma. Afirmou que perguntaria junto dos serviços o ponto de

situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que, à semelhança dos municípios vizinhos, não haverá Feira Terras do

Lince. No entanto, afirmou que está a trabalhar com a área cultural no sentido

de dinamizar o verão artesanal e artisticamente, assim como ao nível da

divulgação dos produtos do concelho, a partir de eventos online. -------------------

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

1 – RATIFICAÇÃO À ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL Nº 6/2020 E ALTERAÇÃO
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Nº 5/2020. ----------------------------------------
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Foi presente à reunião de câmara despacho do Senhor Presidente da Câmara,

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

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------

No referido despacho o Senhor Presidente, usando as competências previstas

no nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, autorizou os

Serviços de Contabilidade e Finanças a efetuarem a respetiva alteração. --------

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

2 – REVISÃO ORÇAMENTAL N.º 1/2020. -------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação da

Assembleia Municipal a Revisão Orçamental n.º 1 de 2020. --------------------------

Com a revisão orçamental pretende-se: ----------------------------------------------------

a) O acerto dos valores estimados para a receita, provenientes faz

Transferências para os Municípios, de acordo com os montantes fixados no

Orçamento para 2020 (Mapa XIX, anexo à Lei n.º 2/2020, de 31 de março); -----

b) A utilização do saldo de Gerência apurado à data de 31/12/2019, corrigindo-

se para o efeito receitas que se previam arrecadar aquando da elaboração do

orçamento”; -----------------------------------------------------------------------------------------

c) A introdução de dois novos projetos nas Grandes Opções do Plano, no

Objetivo 3 – Funções Económicas e no Programa 350 – Outras Funções

Económicas: ----------------------------------------------------------------------------------------

- um com o objetivo de apoiar a economia local, em complemento às medidas

governamentais, de forma a atenuar as dificuldades provocadas pela atual

situação pandémica covid-19: -----------------------------------------------------------------

Projeto 2020/3 – Fundos de Apoio Empresarial; ------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

Ação 1 - Fundo Municipal de Emergência Empresarial; --------------------------------

-Ação 2 – Fundo de Investimento Empresarial; -------------------------------------------

- outro para possibilitar efetuar a cogestão da Reserva Natural da Serra da

Malcata: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Projeto 2020/4 - Cogestão da Reserva Natural da Serra da Malcata; ---------------

Ação 1 – Aquisição de Serviços; --------------------------------------------------------------

d) A inclusão da rubrica de receita 120602 – Passivos Financeiros –

Empréstimos a médio e longo prazos – Sociedades Financeiras, por forma a

acomodar a utilização do empréstimo IFRRU, prevista para 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. ----------------------------------

3 – CLASSIFICAÇÃO E AUDITORIA PERIÓDICA DE CLASSIFICAÇÃO –
“MOINHO DO MANEIO”. -----------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“De acordo com o n.º 2 do artigo 30.º conjugado com o artigo 38.º do Regime

Jurídico dos Empreendimentos Turísticos, com as alterações introduzidas pelo

Decreto – Lei n.º 80/2017, de 30 de junho, o pedido de alteração à concessão

de autorização de utilização para fins turísticos e confirmação da classificação

do empreendimento turístico, deve ser submetido à Câmara Municipal. -----------

A auditoria de classificação, para os empreendimentos turísticos em espaço

rural deve ser realizada pela Câmara Municipal, conforme previsto no artigo

36.º do já citado diploma. -----------------------------------------------------------------------

Sendo o Município de Penamacor a entidade coordenadora da modalidade

turística de “ Casa de Campo”, neste caso do aproveitamento turístico

designado por “Moinho do Maneio”, existindo necessidade de proceder a

averbamento de novas unidades de alojamento ao empreendimento – duas

novas unidades de alojamento, ao competente titulo de autorização de

utilização para fins turísticos, tipologia de turismo no espaço rural, com a
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classificação de CASA DE CAMPO, sujeita ainda vistoria periódica de

classificação, de acordo com o artigo 38.º do Regime Jurídico dos

Empreendimentos Turísticos, com as alterações introduzidas pelo Decreto – Lei

n.º 80/2017, de 30 de junho. -------------------------------------------------------------------

Assim, considerando o teor do Auto de vistoria anexo à presente proposta, que

dela faz parte. --------------------------------------------------------------------------------------

PROPONHO QUE A CÂMARAMUNICIPAL DELIBERE: -------------------------------

A atribuição da classificação de empreendimento turístico, tipologia de turismo

no espaço rural, com a classificação de CASA DE CAMPO, com a capacidade

de 6 unidades de alojamento, com 8 camas fixas para alojar 16 pessoas e 2

camas amovíveis para 4 pessoas, de acordo com o n.º 2 do artigo 8.º do

Decreto - Lei n.º 39/2008, de 7 de março com as alterações introduzidas pelo

Decreto – Lei n.º 186/2015, de 3 de setembro, podem ser instaladas camas

convertíveis desde que não exceda o número de camas fixas, sendo no total a

capacidade do alojamento fixa em 20 utentes. O empreendimento manterá o

nome de “MOINHO DO MANEIO”; -----------------------------------------------------------

Mais se propõe que a deliberação seja aprovada 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,

para que com a maior brevidade possa desencadear-se o processo”. -----

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

4 – PROC. N.º MA – 15/2018: “REABILITAÇÃO DO TEATRO CLUBE DE
PENAMACOR” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS. ----------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º,

do Decreto – Lei n.º 197/99, de 8 de junho e em conjugação com a alínea f) do

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dar cumprimento ao

disposto no artigo 12.º do Decreto – Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, ou seja
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aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra em epígrafe,

pelo facto de ser uma obra cujo valor base foi superior a € 149 639,37. -----------

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

dela fazem parte integrante, nomeadamente parecer sobre análise do PSS

Desenvolvido para a execução da obra em epígrafe. -----------------------------------

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

1 – A aprovação do Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pelo Consórcio:

José António Parente, Lda. e QTcivil – Engenharia e Reabilitação, S. A.; ---------

2 – A autorização para notificar o adjudicatário por escrito da aprovação do

Plano de Segurança e Saúde desenvolvido da obra “Reabilitação do Teatro

Clube de Penamacor"; ---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

5 – PROC. N.º MB – 04/2020: “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO
DE MEIMÃO” – ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS E
APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ---------------------------------------------

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, conjugado com o n.º 1 do artigo

73.º do Código dos Contratos Públicos atualizado, a decisão de contratar

mediante a escolha de uma das propostas apresentadas, cabendo ainda ao

mesmo órgão aprovar a minuta do contrato conforme o artigo 98.º do Código

dos Contratos Públicos atualizado. -----------------------------------------------------------

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

dela fazem parte, nomeadamente relatório preliminar, relatório final e a minuta

de contrato; -----------------------------------------------------------------------------------------

PROPONHO QUE SEJA DELIBERADO: ---------------------------------------------------
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1 – A aprovação de todas as propostas contidas no relatório final,

nomeadamente para efeitos de adjudicação. ----------------------------------------------

2 – A adjudicação da empreitada de obras públicas: “Requalificação Urbana do

Centro de Meimão”, à sociedade OPUALTE Construções, S. A. pelo preço

contratual de € 204 984,97 + IVA. ------------------------------------------------------------

3 – A aprovação a minuta do contrato de empreitada, nos termos do n.º 1 do

artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos atualizado, com vista à sua

notificação à sociedade adjudicatária nos termos do n.º 1 do artigo 100.º do

mesmo 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 redação atual”. ------------------------------------------

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

6 – APOIO DO FUNDO AMBIENTAL PARA PROMOÇÃO DA COGESTÃO. ----

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“1. O Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e

do Ordenamento do Território informou esta Câmara Municipal que o Fundo

Ambiental para promoção da Cogestão tem disponível um apoio financeiro para

“promoção da cogestão em áreas protegidas” conforme fixado no Despacho nº

2269-A/2020 de 14/02 publicado no DR II – 1º Suplemento nº 33 de 17/02/2020;

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

2. O apoio destina-se a dinamizar o desenvolvimento e execução do modelo de

cogestão aprovado pelo DL 116/2019 de 21/08, tendo como objetivo dotar cada

uma das áreas protegidas de âmbito nacional de apoio técnico e operacional,

destinando-se no caso vertente á adoção do modelo de cogestão dos

municípios que integram a Reserva Natural da Serra da Malcata (Penamacor e

Sabugal); --------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tendo o prazo do apoio de 36 meses, com o limite máximo de execução a

31-12-2023, o financiamento de 100.000 euros, abrangendo o pagamento dos
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meios humanos e materiais necessários, sendo formalizado através de

celebração de um protocolo de colaboração técnica e financeira entre o Fundo

Ambiental, o ICNF e o Município, conforme minuta que se junta em anexo; ------

4. Nos termos do art. 33º nº 1 al. r) da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro

compete á Câmara Municipal colaborar no apoio a programas e projetos de

interesse municipal, em parceria com entidades da administração central; -------

Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere celebrar o

protocolo com o Fundo Ambiental e com o ICNF, nos termos da minuta que se

anexa, mais deliberando mandatar o signatário para outorgar o referido

protocolo”. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

7 – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE ESPAÇO MUNICIPAL. -----------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Visando a promoção da agricultura biológica e de outros modos de produção

que preservem o ambiente, as florestas e o turismo rural, reveste-se de todo o

interesse para o Município de Penamacor a celebração de um protocolo de

colaboração com a BIOECO – Associação de Agricultura Biológica e Agro-

ecológica da Beira Interior que contemple a cedência de um espaço municipal

que possibilite a realização de um evento comercial (mercado) com

periodicidade mensal na vila de Penamacor. ----------------------------------------------

Com a celebração deste protocolo, cuja minuta se anexa à presente proposta,

para além do objetivo principal da Associação BIOECO pretende-se igualmente

impulsionar a produção e o comércio local de produtos agrícolas e artesanais e

proporcionar à população a aquisição destes produtos. --------------------------------

Nestes termos, tendo em conta as atribuições dos municípios em matéria de

promoção do desenvolvimento mencionadas na alínea m) do nº 2 do artigo 23º

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho à Câmara Municipal que, no
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uso da competência para apoiar atividades de interesse para o Município, que

lhe está atribuída pela alínea u) do nº 1 do artigo 33º do mesmo diploma,

autorize o Município a celebrar com a BIOECO - Associação de Agricultura

Biológica e Agro-ecológica da Beira Interior um protocolo de cedência, a título

precário e gratuito, de um espaço municipal situado no edifício do Mercado

Municipal de Penamacor, que se encontra atualmente sem ocupação”. -----------

O Senhor Vereador Filipe Batista relativamente a este ponto disse ser

importante deixar a nota de que apesar do protocolo não o referir, na proposta

pode ler-se que se pretende impulsionar a produção e o comércio local de

produtos agrícolas e artesanais e que se esse pressuposto for cumprido, que

naturalmente concorda com a celebração do protocolo, pois permitirá que os

produtores locais possam ali também escoar os seus produtos. ---------------------

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

8 – PROPOSTA DE CONTRATO DE COMODATO DE BICICLETAS
ELÉTRICAS. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente deu conhecimento que as bicicletas elétricas destinam-se

a ação piloto na Reserva Natural da Serra da Malcata. Propôs à Câmara

Municipal que delibere aprovar ao abrigo do n.º 4 do artigo 266º-C do Código

dos Contratos Públicos, a celebração do Contrato de Comodato de Bicicletas

Elétricas com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que se anexa à

presente ata, dela ficando a fazer parte integrante. --------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista disse que na proposta não é explicito o fim

que se pretende com a celebração do contrato de comodato de bicicletas

elétricas, já que na cláusula 2.ª do contrato refere que são obrigações do

comodatário, Câmara Municipal de Penamacor, não aplicar o equipamento

para fim diferente daquele a que destina, e que nesse sentido era importante

que o Senhor Presidente esclarecesse se o contrato estava relacionado com o

“Projeto MOVELETUR – Mobilidade Elétrica em Espaços Naturais”, se a ideia



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

era capacitar empresários do setor turístico e empreendedores dos espaços

naturais no sentido de garantir uma nova oferta de mobilidade sustentável,

através da cedência desses equipamentos, e se estava previsto algum posto

de carregamento dessas bicicletas elétricas no Concelho de Penamacor. --------

O Senhor Presidente disse que essa era a parte inicial em termos operacionais,

sendo agora uma questão a ser tratada com o IPCB. Afirmou poder tratar-se de

uma mais-valia e acrescentou que o modelo de gestão das bicicletas elétricas

deve ser operacionalizado consoante o modelo pretendido para a área da

Reserva Natural da Serra da Malcata. Referiu que se tratava de uma

candidatura relacionada com o MOVELETUR que o IPCB fez ao INTERREG. --

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

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

9 – PROPOSTA DE PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO
À EDUCAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Filipe Batista relativamente a este ponto disse que a

proposta não pode ser aprovada já que há procedimentos a cumprir antes de

se submeter o texto final do projeto de regulamento à apreciação e aprovação

da assembleia municipal. Informou que o primeiro passo no procedimento

regulamentar com eficácia externa consiste na tomada de decisão sobre o seu

desencadeamento pelo órgão administrativo com competência para

regulamentar, ou seja, com competência para desencadear e conduzir o

respetivo procedimento administrativo por meio de deliberação municipal

tomada em reunião de câmara. Após deliberação da camara municipal, o início

do procedimento tem de ser sempre publicitado na internet no sítio institucional

da autarquia, devendo o seu conteúdo atender às exigências elencadas no n.º

1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo. Nesse sentido

propôs que o ponto fosse retirada da ordem de trabalhos, por forma a que

numa próxima reunião se delibere dar inicio ao procedimento regulamentar, se
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proceda à sua publicitação, assim como a forma e prazo da constituição de

interessados no procedimento, e que se defina quem é o responsável pela

direção do procedimento. -----------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente propôs que o presente ponto fosse retirado da ordem de

trabalhos e reagendado para reunião futura. ----------------------------------------------

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

10 – PROPOSTA DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR E AS JUNTAS/UNIÕES DE FREGUESIA DO CONCELHO. -----

O Senhor Vereador Filipe Batista disse que este era um assunto sobre o qual já

dedicou algumas horas de análise e que esta proposta carecia de ser

acompanhada por um parecer jurídico que permitisse uma tomada de posição

mais esclarecida a respeito do tema, já que poderiam vir a ser

responsabilizados financeiramente por pagamentos indevidos sem prejuízo de

qualquer outra responsabilidade associada à decisão. Disse que da análise

feita à proposta constatou que não foram anexadas as oito minutas de

contratos interadministrativos de delegação de competências, conforme

descrito, o que dificultava também a perceção e análise do descrito no Anexo I

do modelo de Minuta apresentado, uma vez que cada freguesia tem a sua

especificidade. Além disso, salientou que após a entrada em vigor do Decreto-

Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, as freguesias deixaram de exercer por

delegação de competências dos municípios através da celebração de contratos

ou acordos de execução já que as freguesias passaram a ser titulares dessas

treze competências transferidas por esse Decreto-Lei, pelo que não faz sentido

que no n.º 1 da clausula 1ª da minuta venha referenciado que o contrato

interadministrativo tenha por objeto a delegação de competências da Câmara

Municipal nas Freguesias relativamente a algumas dessas competências aí

previstas. Afirmou que na página quinze da minuta fazia referência ao anexo V

mas que não constava esse anexo na proposta. Já relativamente ao anexo III,
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disse constar que o pagamento será efetuado mensalmente, em regime de

duodécimos, pelo município, vigorando desde um de janeiro de dois mil e vinte.

No entanto, disse que a DGAL numa nota informativa sobre este tema refere

que “dispõem os n.ºs 2 e 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 57/2019 que os

recursos financeiros afetos às transferências de competências para as

freguesias são financiados por receita proveniente do FEF e da participação

variável no IRS dos respetivos municípios, sendo transferidos mensalmente

pela DGAL por dedução àquelas transferências para cada município”. Disse

que ao avançar com a proposta tal como ela está poderão estar perante

pagamentos ilegais ou indevidos por corresponderem a pagamentos que não

são adequados à prossecução das atribuições da autarquia. Por último,

salientou que há valores nas tabelas que não estão corretos, nomeadamente

quanto às áreas urbanas, pois não refletem os dados estatísticos do plano

diretor municipal, e que esses dados irão influenciar os valores finais a atribuir

a cada uma das juntas de freguesia. Nesse sentido, o Senhor Vereador Filipe

Batista propôs que a proposta fosse retirada para que pudesse ser corrigida

tanto na forma, adaptada ao enquadramento legal em vigor, como no conteúdo

com a correção de dados. ----------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente propôs que o presente ponto fosse retirado da ordem de

trabalhos e reagendado para reunião futura. ---------------------------------------------

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

11 – RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO DO PERÍODO DE
DISCUSSÃO PÚBLICA E VERSÃO FINAL DA PROPOSTA DO “PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA” DA FREGUESIA DE ÁGUAS.

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Na sequência do procedimento administrativo que deriva do cumprimento do

artigo 15º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana” ─ RJRU, (Decreto-Lei

n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de
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14 de agosto), que define um prazo de 3 anos para aprovação de uma

Operação de Reabilitação Urbana; neste caso materializada num “Programa

Estratégico de Reabilitação Urbana” ─ PERU para a freguesia em questão; em

conformidade com o estabelecido no artigo 33.º do RJRU; resulta que uma vez

elaborado o referido PERU para a freguesia de Águas e tendo o mesmo sido

sujeito a “discussão pública” pelo período de 20 dias úteis, conforme o aviso nº

7425/2020, publicado na 2ª série do Diário da República nº 88, de 6 de Maio,

em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 17.º deste diploma legal,

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

Gestão Territorial” ─ RJIGT; estabelece-se que tendo em conta o fim deste

período consagrado a discussão pública do referido Programa, seja decidido

submeter para apreciação do mesmo o seu “relatório de ponderação” em

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

Desta forma dando cumprimento ao estabelecido no n.º 6 do art.º 89º do

“Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial”, propõe-se a

apreciação e ponderação o respetivo “Relatório de Análise e Ponderação do

Período de Discussão Pública”, referente ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana da Freguesia de Águas, com vista à sua aprovação. --------

A divulgação dos resultados e aprovação dos termos deste relatório seguirá

com as devidas adaptações, aquilo que o n.º 6 do art.º 89º do RJIGT

estabelece como forma de publicitação obrigatória, neste caso a ter lugar no

sítio da internet do Município e comunicação social. ------------------------------------

Deste modo, propõe-se ao executivo camarário que delibere: ------------------------

- Aprovar após ponderação e apreciação o “Relatório de Análise e Ponderação

do Período de Discussão Pública”, devido ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana ─ PERU para a Freguesia de Águas. ----------------------------

- Considerar que a aprovação deste relatório será publicitada publicamente,

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 89º do Regime “Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial”. ----------------------------------------------------------

- Tendo em conta as conclusões do relatório em apreço; concluindo-se pelo

teor do mesmo que não se colocou necessidade de alteração à proposta do
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Programa Estratégico de Reabilitação Urbana apresentado a discussão pública;

propõe-se ainda a este executivo dar como apta a proposta do PERU em

apreço; consubstanciando assim a ”versão final” da proposta submetida a

discussão pública. Deliberando desta forma considerar apta a mesma para

submeter à aprovação da Assembleia Municipal como ”versão final” da

proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Freguesias de

Águas”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

12 – RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO DO PERÍODO DE
DISCUSSÃO PÚBLICA E VERSÃO FINAL DA PROPOSTA DO “PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA” DA FREGUESIA DE
ARANHAS. -----------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Na sequência do procedimento administrativo que deriva do cumprimento do

artigo 15º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana” ─ RJRU, (Decreto-Lei

n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de

14 de agosto), que define um prazo de 3 anos para aprovação de uma

Operação de Reabilitação Urbana; neste caso materializada num “Programa

Estratégico de Reabilitação Urbana” ─ PERU para a freguesia em questão; em

conformidade com o estabelecido no artigo 33.º do RJRU; resulta que uma vez

elaborado o referido PERU para a freguesia de Aranhas e tendo o mesmo sido

sujeito a “discussão pública” pelo período de 20 dias úteis, conforme o aviso nº

7423/2020, publicado na 2ª série do Diário da República nº 88, de 6 de Maio,

em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 17.º deste diploma legal,

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

Gestão Territorial” ─ RJIGT; estabelece-se que tendo em conta o fim deste

período consagrado a discussão pública do referido Programa, seja decidido
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submeter para apreciação do mesmo o seu “relatório de ponderação” em

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

Desta forma dando cumprimento ao estabelecido no n.º 6 do art.º 89º do

“Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial”, propõe-se a

apreciação e ponderação o respetivo “Relatório de Análise e Ponderação do

Período de Discussão Pública”, referente ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana da Freguesia de Aranhas, com vista à sua aprovação.

A divulgação dos resultados e aprovação dos termos deste relatório seguirá

com as devidas adaptações, aquilo que o n.º 6 do art.º 89º do RJIGT

estabelece como forma de publicitação obrigatória, neste caso a ter lugar no

sítio da internet do Município e comunicação social. ------------------------------------

Deste modo, propõe-se ao executivo camarário que delibere: ------------------------

- Aprovar após ponderação e apreciação o “Relatório de Análise e Ponderação

do Período de Discussão Pública”, devido ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana ─ PERU para a Freguesia de Aranhas. -------------------------

- Considerar que a aprovação deste relatório será publicitada publicamente,

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 89º do Regime “Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial”. ----------------------------------------------------------

- Tendo em conta as conclusões do relatório em apreço; concluindo-se pelo

teor do mesmo que não se colocou necessidade de alteração à proposta do

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana apresentado a discussão pública;

propõe-se ainda a este executivo dar como apta a proposta do PERU em

apreço; consubstanciando assim a ”versão final” da proposta submetida a

discussão pública. Deliberando desta forma considerar apta a mesma para

submeter à aprovação da Assembleia Municipal como ”versão final” da

proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Freguesia de

Aranhas”. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------
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13 – RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO DO PERÍODO DE
DISCUSSÃO PÚBLICA E VERSÃO FINAL DA PROPOSTA DO “PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA” DE ALDEIA DO BISPO. ------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Na sequência do procedimento administrativo que deriva do cumprimento do

artigo 15º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana” ─ RJRU, (Decreto-Lei

n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de

14 de agosto), que define um prazo de 3 anos para aprovação de uma

Operação de Reabilitação Urbana; neste caso materializada num “Programa

Estratégico de Reabilitação Urbana” ─ PERU para a freguesia em questão; em

conformidade com o estabelecido no artigo 33.º do RJRU; resulta que uma vez

elaborado o referido PERU para a freguesia de Aldeia do Bispo e tendo o

mesmo sido sujeito a “discussão pública” pelo período de 20 dias úteis,

conforme o aviso nº 7424/2020, publicado na 2ª série do Diário da República nº

88, de 6 de Maio, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 17.º deste

diploma legal, conjugado com o n.º 2 do artigo 89.º do “Regime Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial” ─ RJIGT; estabelece-se que tendo em conta

o fim deste período consagrado a discussão pública do referido Programa, seja

decidido submeter para apreciação do mesmo o seu “relatório de ponderação”

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

Desta forma dando cumprimento ao estabelecido no n.º 6 do art.º 89º do

“Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial”, propõe-se a

apreciação e ponderação o respetivo “Relatório de Análise e Ponderação do

Período de Discussão Pública”, referente ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana de Aldeia do Bispo, com vista à sua aprovação. --------------

A divulgação dos resultados e aprovação dos termos deste relatório seguirá

com as devidas adaptações, aquilo que o n.º 6 do art.º 89º do RJIGT

estabelece como forma de publicitação obrigatória, neste caso a ter lugar no

sítio da internet do Município e comunicação social. ------------------------------------
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Deste modo, propõe-se ao executivo camarário que delibere: ------------------------

- Aprovar após ponderação e apreciação o “Relatório de Análise e Ponderação

do Período de Discussão Pública”, devido ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana ─ PERU para a Freguesia de Aldeia do Bispo. ----------------

- Considerar que a aprovação deste relatório será publicitada publicamente,

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 89º do Regime “Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial”. ----------------------------------------------------------

- Tendo em conta as conclusões do relatório em apreço; concluindo-se pelo

teor do mesmo que não se colocou necessidade de alteração à proposta do

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana apresentado a discussão pública;

propõe-se ainda a este executivo dar como apta a proposta do PERU em

apreço; consubstanciando assim a ”versão final” da proposta submetida a

discussão pública. Deliberando desta forma considerar apta a mesma para

submeter à aprovação da Assembleia Municipal como ”versão final” da

proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Aldeia do Bispo”.

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

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

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

14 – RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO DO PERÍODO DE
DISCUSSÃO PÚBLICA E VERSÃO FINAL DA PROPOSTA DO “PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA” DA FREGUESIA DE
MEIMÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Na sequência do procedimento administrativo que deriva do cumprimento do

artigo 15º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana” ─ RJRU, (Decreto-Lei

n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de

14 de agosto), que define um prazo de 3 anos para aprovação de uma

Operação de Reabilitação Urbana; neste caso materializada num “Programa
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Estratégico de Reabilitação Urbana” ─ PERU para a freguesia em questão; em

conformidade com o estabelecido no artigo 33.º do RJRU; resulta que uma vez

elaborado o referido PERU para a freguesia de Meimão e tendo o mesmo sido

sujeito a “discussão pública” pelo período de 20 dias úteis, conforme o aviso nº

7427/2020, publicado na 2ª série do Diário da República nº 88, de 6 de Maio,

em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 17.º deste diploma legal,

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

Gestão Territorial” ─ RJIGT; estabelece-se que tendo em conta o fim deste

período consagrado a discussão pública do referido Programa, seja decidido

submeter para apreciação do mesmo o seu “relatório de ponderação” em

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

Desta forma dando cumprimento ao estabelecido no n.º 6 do art.º 89º do

“Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial”, propõe-se a

apreciação e ponderação o respetivo “Relatório de Análise e Ponderação do

Período de Discussão Pública”, referente ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana de Meimão, com vista à sua aprovação. ------------------------

A divulgação dos resultados e aprovação dos termos deste relatório seguirá

com as devidas adaptações, aquilo que o n.º 6 do art.º 89º do RJIGT

estabelece como forma de publicitação obrigatória, neste caso a ter lugar no

sítio da internet do Município e comunicação social. ------------------------------------

Deste modo, propõe-se ao executivo camarário que delibere: ------------------------

- Aprovar após ponderação e apreciação o “Relatório de Análise e Ponderação

do Período de Discussão Pública”, devido ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana ─ PERU para a Freguesia de Meimão. --------------------------

- Considerar que a aprovação deste relatório será publicitada publicamente,

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 89º do Regime “Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial”. ----------------------------------------------------------

- Tendo em conta as conclusões do relatório em apreço; concluindo-se pelo

teor do mesmo que não se colocou necessidade de alteração à proposta do

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana apresentado a discussão pública;

propõe-se ainda a este executivo dar como apta a proposta do PERU em
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apreço; consubstanciando assim a ”versão final” da proposta submetida a

discussão pública. Deliberando desta forma considerar apta a mesma para

submeter à aprovação da Assembleia Municipal como ”versão final” da

proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Meimão”. ---------

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

15 – RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO DO PERÍODO DE
DISCUSSÃO PÚBLICA E VERSÃO FINAL DA PROPOSTA DO “PROGRAMA
ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA” DA FREGUESIA DE
SALVADOR. ----------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Na sequência do procedimento administrativo que deriva do cumprimento do

artigo 15º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana” ─ RJRU, (Decreto-Lei

n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de

14 de agosto), que define um prazo de 3 anos para aprovação de uma

Operação de Reabilitação Urbana; neste caso materializada num “Programa

Estratégico de Reabilitação Urbana” ─ PERU para a freguesia em questão; em

conformidade com o estabelecido no artigo 33.º do RJRU; resulta que uma vez

elaborado o referido PERU para a freguesia de Salvador e tendo o mesmo sido

sujeito a “discussão pública” pelo período de 20 dias úteis, conforme o aviso nº

7426/2020, publicado na 2ª série do Diário da República nº 88, de 6 de Maio,

em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 17.º deste diploma legal,

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

Gestão Territorial” ─ RJIGT; estabelece-se que tendo em conta o fim deste

período consagrado a discussão pública do referido Programa, seja decidido

submeter para apreciação do mesmo o seu “relatório de ponderação” em

reunião do executivo. -----------------------------------------------------------------------------
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Desta forma dando cumprimento ao estabelecido no n.º 6 do art.º 89º do

“Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial”, propõe-se a

apreciação e ponderação o respetivo “Relatório de Análise e Ponderação do

Período de Discussão Pública”, referente ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana de Salvador com vista à sua aprovação.

A divulgação dos resultados e aprovação dos termos deste relatório seguirá

com as devidas adaptações, aquilo que o n.º 6 do art.º 89º do RJIGT

estabelece como forma de publicitação obrigatória, neste caso a ter lugar no

sítio da internet do Município e comunicação social. ------------------------------------

Deste modo, propõe-se ao executivo camarário que delibere: ------------------------

- Aprovar após ponderação e apreciação o “Relatório de Análise e Ponderação

do Período de Discussão Pública”, devido ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana ─ PERU para a Freguesia de Salvador. -------------------------

- Considerar que a aprovação deste relatório será publicitada publicamente,

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 89º do Regime “Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial”. ----------------------------------------------------------

- Tendo em conta as conclusões do relatório em apreço; concluindo-se pelo

teor do mesmo que não se colocou necessidade de alteração à proposta do

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana apresentado a discussão pública;

propõe-se ainda a este executivo dar como apta a proposta do PERU em

apreço; consubstanciando assim a ”versão final” da proposta submetida a

discussão pública. Deliberando desta forma considerar apta a mesma para

submeter à aprovação da Assembleia Municipal como ”versão final” da

proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Salvador”. -------

-

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 – RELATÓRIO DE ANÁLISE E PONDERAÇÃO DO PERÍODO DE
DISCUSSÃO PÚBLICA E VERSÃO FINAL DA PROPOSTA DO “PROGRAMA
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Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA” DA FREGUESIA DE VALE
DA SENHORA DA PÓVOA. --------------------------------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“Na sequência do procedimento administrativo que deriva do cumprimento do

artigo 15º do “Regime Jurídico da Reabilitação Urbana” ─ RJRU, (Decreto-Lei

n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de

14 de agosto), que define um prazo de 3 anos para aprovação de uma

Operação de Reabilitação Urbana; neste caso materializada num “Programa

Estratégico de Reabilitação Urbana” ─ PERU para a freguesia em questão; em

conformidade com o estabelecido no artigo 33.º do RJRU; resulta que uma vez

elaborado o referido PERU para a freguesia de Vale da Senhora da Póvoa e

tendo o mesmo sido sujeito a “discussão pública” pelo período de 20 dias úteis,

conforme o aviso nº 7422/2020, publicado na 2ª série do Diário da República nº

88, de 6 de Maio, em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 17.º deste

diploma legal, conjugado com o n.º 2 do artigo 89.º do “Regime Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial” ─ RJIGT; estabelece-se que tendo em conta

o fim deste período consagrado a discussão pública do referido Programa, seja

decidido submeter para apreciação do mesmo o seu “relatório de ponderação”

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

Desta forma dando cumprimento ao estabelecido no n.º 6 do art.º 89º do

“Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial”, propõe-se a

apreciação e ponderação o respetivo “Relatório de Análise e Ponderação do

Período de Discussão Pública”, referente ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana de Vale da Senhora da Póvoa, com vista à sua aprovação.

A divulgação dos resultados e aprovação dos termos deste relatório seguirá

com as devidas adaptações, aquilo que o n.º 6 do art.º 89º do RJIGT

estabelece como forma de publicitação obrigatória, neste caso a ter lugar no

sítio da internet do Município e comunicação social. ------------------------------------

Deste modo, propõe-se ao executivo camarário que delibere: ------------------------
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Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

- Aprovar após ponderação e apreciação o “Relatório de Análise e Ponderação

do Período de Discussão Pública”, devido ao Programa Estratégico de

Reabilitação Urbana ─ PERU para a Freguesia de Vale da Senhora da Póvoa.

- Considerar que a aprovação deste relatório será publicitada publicamente,

nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 89º do Regime “Jurídico dos

Instrumentos de Gestão Territorial”. ----------------------------------------------------------

- Tendo em conta as conclusões do relatório em apreço; concluindo-se pelo

teor do mesmo que não se colocou necessidade de alteração à proposta do

Programa Estratégico de Reabilitação Urbana apresentado a discussão pública;

propõe-se ainda a este executivo dar como apta a proposta do PERU em

apreço; consubstanciando assim a ”versão final” da proposta submetida a

discussão pública. Deliberando desta forma considerar apta a mesma para

submeter à aprovação da Assembleia Municipal como ”versão final” da

proposta do “Programa Estratégico de Reabilitação Urbana de Vale da Senhora

da Póvoa”. -------------------------------------------------------------------------------------------

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 MUDANÇA DE SÍTIO DE SERVIDÃO – ANTÓNIO
MANUEL TIMÓTEO ALVITE DOS SANTOS. ---------------------------------------------

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“De acordo com a alínea g) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

propõe-se deliberação de proposta de mudança de sítio de servidão conforme

documentos em anexo”. ------------------------------------------------------------

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

18 – PROPOSTA DE MUDANÇA DE SÍTIO DE SERVIDÃO – ANTÓNIO
TIMÓTEO LOURENÇO. -------------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

Ref.ª_____________
Data: ____/____/___

Livro: ___/_____
Folha:

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara

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

“De acordo com a alínea g) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,

propõe-se deliberação de proposta de mudança de sítio de servidão conforme

documentos em anexo”. ------------------------------------------------------------

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 – FINANÇAS MUNICIPAIS. ----------------------------------------------------------------

Foi presente o original Resumo Diário da Tesouraria, assinado e rubricado, que

foi arquivado à presente ata. Foram também apresentados para análise os

mapas atuais do orçamento da receita acumulada de 4.724.823,18 euros e

uma despesa também acumulada de 3.545.354,95 euros e depois de

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

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

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

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

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

A Técnica Superior O Presidente da Câmara

_________________ ______________________
Teresa Bento Ribeiro António Luís Beites Soares


