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*** MUNICÍPIO DE PENALV A DO CASTELO *** 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATA N° 03 DE 26/06/2013 

ATADA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENALV A DO 

CASTELO, REALIZADA EM VINTE E SEIS DE 

JUNHO DE DOIS MIL E TREZE 

-----------Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e treze, pelas quinze horas, nesta vila de 

Penalva do Castelo e no salão nobre da Câmara Municipal, reuniu, nos termos do nO 1, do Artigo 49°. da 

Lei 169/99 de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nO 5-A/2002, de onze de janeiro, a 

Assembleia Municipal, sob presidência do Presidente da Assembleia Municipal, José Luís Xavier de 

Almada Saldanha Cardoso de Menezes, secretariado pelo José Luís Albuquerque Antunes e pela Susana 

:Nlaria Lourenço Chaves Pais. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Verificaram-se as presenças e ausências dos senhores deputados e, consequentemente, a 

existência de quórum. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Nestas condições, foi declarada aberta a sessão, dando-se cumprimento à ordem de trabalhos 

constante na convocatória oportunamente enviada a todos os membros da Assembleia Municipal. ---------

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Primeiro - Apresentação do expediente relevante e prestação de informação ou esclarecimentos que 

à Mesa cum p ra prod uzir: -----------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento do expediente relevante recebido, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ofício do Presidente da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo a solicitar o preenchimento de 

um questionário; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Moção da Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões (CIMRDL) sobre a intervenção dos 

m un i c íP i os no âm b ito fio restal. -----------------------------------------------------------------------------------------

Segundo - Leitura, apreciação, votação das atas das sessões anteriores e outros assuntos previstos 

no artigo dezoito do Regimento da Assem bleia Municipal: --------------------------------------------------

-----------0 membro senhor António Correia Cabral apresentou exíguas sugestões à redação da ata. A 

Assembleia aprovou, por unanimidade, a redação final da ata. ---------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Assembleia declarou aberto o período de intervenção para outros assuntos 

previstos no artigo dezoito do Regimento da Assembleia Municipal, para o qual se inscreveram os 
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membros António Correia Cabral, Abel Gouveia da Silva, Afonso Henriques Ferreira e o PreSide~ »~ 
Junta de Freguesia de Real. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 membro António Correia Cabral questionou o Presidente da Câmara sobre as diligências que 

efetuou para resolver o problema do Clínico ao serviço do Centro de Saúde e pago pela Autarquia.--------

-----------0 Presidente da Junta de Freguesia de Real perguntou o motivo pelo qual, no ano de dois mil e 

treze, foram avaliados no âmbito do SIADAP (Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho 

na Administração Pública) os serviços sem dirigente, visto que em dois mil e doze o mesmo não ocorreu 

apesar da sua intervenção no sentido de os serviços sem dirigente serem também avaliados nesse ano no 

âmbi to do S IAD AP. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 membro Abel Gouveia da Silva pediu informação sobre a data de conclusão do PDM (plano 

Diretor Municipal). -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Alertou para o facto da diminuição dos taludes na estrada Carvoeiro-Antas e em outras estradas 

do Concelho e do respetivo estreitamento da via.-------------------------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Câmara informou que o PDM está em fase final de conclusão, falta apenas 

resolver questões residuais. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Quanto aos taludes e pintura da sinalização horizontal das estradas do Concelho disse ser um 

assunto que é tido sempre em conta pelo Município. --------------------------------------------------------------

-----------Respondeu ao Presidente da Junta de Real que o executivo seguiu as orientações dos serviços e 

respetivos técnicos que assistem às formações respeitantes ao SIADAP. ---------------------------------------

-----------Informou o membro António Correia Cabral que a situação do Clínico do Centro de Saúde está 

resolvida; desde 01 de abril que a Administração Regional de Saúde do Centro assumiu os pagamentos.-

-----------0 membro Afonso Henriques Ferreira apelou novamente à limpeza das fossas em Castelo de 

Penalva, Pousadouros e nas Lages. ------------------------------------------------------------------------------------

----------Lembrou a necessidade de solucionar o problema da impossibilidade de ligação dos esgotos em 

\filar do Dão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Recordou e repetiu a necessidade de se proceder à limpeza dos espaços públicos para evitar o 

risco de incêndio em Castelo de Penalva. ----------------------------------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Câmara concordou com o membro Afonso Henriques Ferreira e informou que 

foi realizado um concurso público para que se possa resolver a situação da limpeza das fossas onde os 

meios da Câmara não são suficientes ou são incapazes.-------------------------------------------------------------

-----------Referiu que a limpeza dos espaços públicos tem de ser feita pelas entidades responsáveis 

(Autarquia, Juntas de Freguesia e Comissões de Compartes) de modo a respeitar a legislação no âmbito 

da prevenção de incêndios e proteção do ambiente.----------------------------------------------------------------

-----------0 membro António Correia Cabral renovou o apelo feito ao Presidente da Câmara para que se 

restaurasse a pintura da sinalização horizontal em toda a rede viária concelhia precavendo a sinistralidade 

automóvel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Câmara concordou com o membro António Correia Cabral e referiu que foi 

dada a indicação para se proceder à orçamentação da obra e à sua consequente realização.-------------------
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L-/PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Primeiro - Informação do senhor Presidente da Câmara sobre a atividade municipal e situação 

financeira do Município: -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Câmara deu a conhecer, de acordo com o artigo décimo sexto do Regimento da 

Assembleia Municipal, a atividade municipal e a situação financeira do Município, explicando e 

esclarecendo a Assembleia do seu conteúdo. Esta informação fica anexa à presente ata da qual faz parte 

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

------------ Depois das informações fornecidas pelo Presidente da Câmara Municipal, foi aberto um período 

de intervenções, para o qual se inscreveram os membros Liseta de Jesus Correia, António Correia Cabral, o 

Presidente da Junta de Freguesia de Real, o Presidente da Junta de Freguesia de Ínsua e o Vice-presidente.--

------------ O membro Liseta de Jesus Correia questionou o Presidente da Câmara sobre o ponto de situação 

dos caminhos Quinta da Regada da Pedra-Correndinha, Lusinde-Santa Eulália e o arruamento Santa Eulália-

V i la Garcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Perguntou a razão pela qual o arruamento Santa Eulália-Vila Garcia não foi concretizado até Vila 

Garcia. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ Solicitou informações sobre a empreitada "Alargamento de arruamento com execução de muros 

em Moinhos de P e p im" . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------0 Presidente da Câmara referiu que o início da empreitada em Moinhos de Pepim está dependente 

da empresa responsável pela sua execução. --------------------------------------------------------------------------------

------------ Em relação aos caminhos Quinta da Regada da Pedra-Correndinha e Lusinde-Santa Eulália 

informou que a situação se encontra resolvida em termos do concurso.-----------------------------------------------

------------ Quanto ao arruamento Santa Eulália-Vila Garcia lançou o repto para que os proprietários junto ao 

caminho cedessem terreno de modo a Câmara poder executar o resto do troço em falta. --------------------------

------------0 Presidente da Junta de Freguesia de Real pediu informações sobre as obras de remodelação 

realizadas na ET AR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) de Gôje. ------------------------------------------

------------ Mostrou-se desiludido pelo estudo histórico publicado pela Autarquia por não constar uma única 

referência de consulta ao Arquivo Nacional Torre do Tombo, indica apenas dados locais; além de 

informações erradas e ausência de informação sobre o Concelho. Acrescentou que o motivo da falta de 

informação não foi financeiro porque o montante despendido pela Autarquia permitia a deslocação e 

pesquisa em outros locais e instituições. --------------------------------------------------------------------------------------

------------ Solicitou informações sobre o ponto de situação da obra de retificação da estrada Lamegal-

Ribeira.-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ O Presidente da Câmara informou que a obra de retificação da estrada Lamegal-Ribeira está para 

iniciar a curto prazo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------Quanto à publicação referida salientou que foram efetuadas pesquisas no Arquivo Nacional e que 

a obra pode ser aprofundada nos diferentes capítulos.---------------------------------------------------------------------

------------ Indicou que têm sido realizados diversos trabalhos na ET AR de Gôje e que vão ser continuados de 

forma a pôr a funcionar corretamente a estação.-----------------------------------------------------------------------------
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------------ O Presidente da Junta de Freguesia de Real disse que se o autor da obra pesquisou documentação 

no Arquivo Nacional não encontrou aquilo que é facilmente encontrado. Trata-se de documentação 

contemporânea e devidamente catalogada. -----------------------------------------------------------------------------------

------------ Reforçou que para o investimento público efetuado no livro esperava que o produto final fosse 

bastante melhor.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ O membro António Correia Cabral questionou o Presidente da Câmara sobre os procedimentos 

que conduziram à publicação da obra. Perguntou se a obra foi paga exclusivamente pela Autarquia ou teve 

alguma comparticipação da CIMRDL; se foi publicada através de algum concurso ou alguma adjudicação 

individual ou foi contratualizada em conjunto com outras obras similares de outros concelhos. -------------

-----------Referiu que apesar da estrutura da obra ser comum à do Município de Nelas questionou como 

alguém num curto período elabora estas duas obras e eventualmente outras obras. -----------------------------

------------ O Presidente da Câmara informou que o autor foi convidado para a elaboração da obra pelo mérito 

e pelas obras produzidas para os Municípios de Nelas e Mangualde. As despesas foram pagas 

exclusivamente pela Autarquia e que a obra demorou dois anos até estar concluída. -------------------------------

------------ O membro António Correia Cabral perguntou se além do convite pessoal ao autor para fazer este 

tipo de trabalho, que outros tipos de orientações, nomeadamente de requisitos, lhe foram transmitidos por 

parte de quem comenta a obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ O Presidente da Câmara referiu que foram dadas orientações relativas aos aspetos e temas a 

abordar, e que constam no índice da obra, com total liberdade para o autor os expor. ------------------------------

------------ O Presidente da Junta de Freguesia de Ínsua indicou que o autor deveria ter referenciado os 

Censos20 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ O Vice-presidente transmitiu que no fmal da obra é feita referência aos dados dos Censos20 11. ---

------------Realçou que a obra feita pelo Dr. Mota Veiga é um estudo bem elaborado e fundamentado. 

Recordou que o Concelho de Penalva do Castelo não tinha reunido num volume dados históricos dos 

últimos dois séculos com a forma e profundidade com que estão reunidos nesta obra. -----------------------------

------------ Lembrou que se deve olhar esta obra não como um fim, mas como um início de um caminho. -----

------------ O Presidente da Junta de Freguesia de Real reiterou que para o investimento público efetuado, 

vinte e dois mil e novecentos euros, esperava que o produto final fosse bastante melhor e não apenas uma 

obra de ponto de partida para outros investigadores. -----------------------------------------------------------------------

Segundo - Regulamentos - Projeto de Regulamento do Centro Intermunicipal de Recolha, Captura 

e Abate de Canídeos e Felídeos dos Municípios de Sátão, Aguiar da Beira e Penalva do Castelo 

Aprovação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Assembleia Municipal apresentou uma proposta da Câmara Municipal, a qual 

fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. -------------------------------------------------------------

-----------Foi aberto um período de intervenções, no qual se inscreveram os membros, o Presidente da 

Junta de Freguesia de Real e o Presidente da Junta de Freguesia de Ínsua. -------------------------------------
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-----------0 Presidente da Junta de Freguesia de Real alertou a Assembleia para uma questão legal ~)' 
relacionada com as taxas que constam no regulamento e a sua aprovação que não cumpre os dispositivos 

legais.--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Câmara informou que o valor das taxas resulta da média que os três médicos 

veterinários das respetivas Autarquias entenderam que seriam os gastos a suportar pelas Câmaras 

Municipais que integram o Centro Intermunicipal de Recolha, Captura e Abate de Canídeos e Felídeos.--

-----------0 Presidente da Junta de Freguesia de Ínsua referiu que o Centro deveria ter sido construído em 

Penalva do Castelo e que o custo das taxas a pagar pela diária é elevado.---------------------------------------

-----------Após a intervenção dos membros da Assembleia Municipal e a explicação dada pelo Presidente 

da Câmara Municipal, foi a proposta supramencionada posta a votação, a qual foi aprovada por maioria 

com uma abstenção e vinte e sete votos a favor dos restantes membros. ----------------------------------------

Terceiro - Pessoal- Procedimentos Concursais - Fundamentação: -----------------------------------------

-----------0 Presidente da Assembleia Municipal apresentou uma proposta da Câmara Municipal, a qual 

fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. -------------------------------------------------------------

-----------Foi aberto um período de intervenções, para o qual se inscreveu o membro António Correia 

Cabral.-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 membro António Correia Cabral perguntou se a redução de cinquenta por cento dos contratos 

a termo resolutivo certo e os dois por cento dos efetivos está a ser feita. Perguntou ainda pelo grau de 

consecução até ao momento, e se estes procedimentos concursais visam atingir as duas metas referidas.--

-----------0 Presidente de Câmara referiu que desta forma são cumpridas as duas metas apontadas. --------

-----------0 membro António Correia Cabral questionou o Presidente da Câmara sobre o cumprimento 

das exigências da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) relativamente ao 

quadro mínimo de pessoal legalmente estipulado na Biblioteca Municipal. ------------------------------------

-----------0 Presidente da Câmara informou que se mantém o quadro de pessoal mínimo exigido pela 

DGLAB. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------0 membro António Correia Cabral perguntou, no caso do cumprimento da meta dos dois por 

cento de efetivos se, até ao momento, já houve alguma saída de efetivos. --------------------------------------

-----------0 Presidente da Câmara informou que houve duas saídas por via da aposentação. -----------------

-----------Após a intervenção dos membros da Assembleia Municipal e a explicação dada pelo Presidente 

da Câmara Municipal, foi a proposta supramencionada posta a votação, a qual foi aprovada por maioria 

com dez abstenções e dezassete votos a favor dos restantes membros. ------------------------------------------

Quarto - Proposta de fundamentação de abertura do Procedimento Concursal para contratação a 

termo resolutivo certo, a tempo parcial, de docentes para o desenvolvimento de atividades de 

enriquecimento curricular para o ano letivo de 2013/2014, até quatro docentes para a docência de 

Inglês, até quatro para a docência de atividades Lúdico-Expressivas e até dois para atividade fisica e 

desportiva (posto de trabalho 56): -----------------------------------------------------------------------------------

-----------0 Presidente da Assembleia Municipal apresentou uma proposta da Câmara Municipal, a qual 

fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. -------------------------------------------------------------
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-----------Foi aberto um período de intervenções, para o qual não se inscreveu nenhum membro.-----------

-----------Após a intervenção dos membros da Assembleia Municipal e a explicação dada pelo Presidente 

da Câmara Municipal, foi a proposta supramencionada posta a votação, a qual foi aprovada por 

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

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

-----------Intervenção da munícipe Maria Emília Amaral Canelas. -----------------------------------------------

ENCERRAMENTO 


-----------As deliberações tomadas foram aprovadas em minuta, no final da sessão, para efeitos imediatos. 


-----------E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Municipal declarou encerrada a 


sessão, às dezassete horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 


vai ser devidamente assinada, nos termos da lei. E eu, Nicolau Gomes de Campos, Técnico Superior, a 


lavrei e assino. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

o Técnico Superior, 

o Presidente da Assembleia Municipal, o Segundo Secretário, 

Anexos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Informação do Presidente da Câmara sobre a atividade municipal e situação financeira do Município; --

- Projeto de Regulamento do Centro Intermunicipal de Recolha, Captura e Abate de Canídeos e Felídeos 

dos Municípios de Sátão, Aguiar da Beira e Penalva do Castelo; -------------------------------------------------

- Pessoal- Procedimentos Concursais - Proposta de fundamentação; -------------------------------------------

- Proposta de fundamentação de abertura do Procedimento Concursal para contratação a termo resolutivo 

certo, a tempo parcial, de docentes para o desenvolvimento de atividades de enriquecimento curricular 

para o ano letivo de 2013/2014, até quatro docentes para a docência de Inglês, até quatro para a docência 

de atividade Lúdico-Expressivas e até dois para atividade física e desportiva (posto de trabalho 56); ------

- Ponto 2 - Declaração de abstenção pelo Presidente da Junta de Freguesia de Real. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA Á 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 


I. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1.1. Requalificação da rede viária do concelho; 

1.2. Reabilitação urbanística da Vila de Penalva do Castelo; 

1.3. Dinamização sócio-educativa, cultural e desportiva do Concelho; 

n. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PREVISTAS 

a. 	 Organização da "Caminhada Juntos venceremos o cancro( Dia Mundial da 
Saúde)" ", ( 07 de abril) e Caminhada "Pelo Coração", ( 19 de maio), 
integradas no projeto "PENALVA EM MOVIMENTO"; 

b. 	 Organização da sessão de apresentacão do livro "Minicipio de Penalva do 
Castelo - Séculos XIX e XX", no dia 25 de abril; 

c. 	 Organização do Concurso de Ideias "Escolas Empreendedoras"! em 
parceria com a CIMRDL e o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, 
no dia 03 de maio; 

d. 	 Organização da Festa da Música /2013, nos dias 01 e 08 de junho; 

e. 	 Organização dos IX Jogos Desportivos de Penalva do Castelo (28 de abril 
a 28 de junho); 

f. 	 Colaboração na organização do IX Percurso Pedestre "Caminho dos 
Galegos" (Mareco), no dia 02 de junho; 

g. 	 Preparação e divulgação do Projeto "FÉRIAS ATIVAS" (06-12 anos), a 
realizar durante o mês de junho e Julho; 

h. 	 Comemoração do "Dia Mundial da Criança", com actividades lúdico
pedagógicas, incluídas na viagem de comboio, VISITA AO JARDIM ZOOlÓGICO. AO 
OCEANÁRIO EAO PAVILHÃO DO CONHECIMENTO, em Lisboa. no dia 07 de Junho; 

1 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 


i. 	 Organização da Festa do Desporto e da Juventude (encerramento dos IX 
Jogos Desportivos), a realizar, no dia 28 de junho; 

111. OBRAS EXECUTADAS E EM EXECUÇÃO PELOS SERViÇOS EXTERNOS: 

3.1. 	 Execução de muro de suporte e vedação no arruamento junto ao Centro 
Social de Pindo; 

3.2. 	 Conclusão da execução dos novos sanitários públicos, em Penalva do 
Castelo; 

3.3. 	 Realização de diversos procedimentos de aquisição de bens e serviços, 
na Plataforma Eletrónica de Compras Públicas "Construlink"; 

3.4. 	 Obras de remodelação na ETAR de Gôje; 

3.5. 	 Limpeza de fossas, desobstrução de coletores e manutenção das 
ETAR's do concelho; 

3.6. 	 Manutenção da rede viana do concelho de Penalva do Castelo, 
nomeadamente com colocação de betuminoso; 

3.7. 	 Colocação de tout-venant em diversos locais do concelho; 

3.8. 	 Execução de ramais de água e saneamento, bem como reparação de 
avarias, em diversas localidades do concelho; 

3.9. 	 Limpeza de arruamentos da Vila; 

3.10. 	 Execução de trabalhos de jardinagem, manutenção e regas em diversos 
espaços verdes. 

IV. 	 PRINCIPAIS EMPREITADAS EM CURSO 

4.1. 	 Empreitada "Pavimentação na Estrada de Sezures - S1:" Clara", pelo valor 
de 285 571,44 € (fase de documentos de habilitação); 
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4.2. Empreitada "Caminho da Qf! da Regada da Pedra-Correndinha", pelo 
valor de 44 318,01€+IVA (fase de concurso); 

4.3. Empreitada "Conservação e ampliação de redes de saneamento - Rede 
de abastecimento de água. Conservações, beneficiações e ampliações 
(Campina) , pelo valor de 35 605,16€ + IVA (fase de concurso); 

4.4. Empreitada "Caminho de Luzinde-SfI 
566,93€+IVA (fase de concurso); 

Eulália", pelo valor de 38 

4.5. Empreitada "Arranjos urbanísticos nas freguesias - Rua da Fonte e rua 
do Cruzeiro", pelo valor de 16 152,00€+IVA (fase de execução); 

4.6. Empreitada "Execução e beneficiação de arruamentos nas freguesias -
Roriz - SfI Eulália", pelo valor de 37 645,65€+IVA (fase de execução); 

4.7. Empreitada "Alargamento e beneficiação do acesso á ínsua"", pelo valor 
de 79 567,96€+IVA (fase de execução); 

4.8. Empreitada "Arranjos urbanísticos 
497,00€+IVA (fase de execução); 

- Rua D.Manuel I", pelo valor de 9 

4.9. Empreitada "'Conservação 
Encoberta e Casal-Diz) , 
execução); 

e ampliação 
pelo valor de 

da rede de 
17 713,75 € 

saneamento -
+ IVA (fase de 

4.10. Empreitada "Caminho Jadão • Vila Corça ( limite de concelho), pelo valor 
de 30 225,95 € + IVA (fase de execução); 

4.11. Empreitada "Requalificação da rede Vlarla - E.M.570-Estrada 
Esmolfe", pelo valor de 94 983,50€+IVA (fase de execução); 

de 

4.12. Empreitada "Regualificação da rede viária - Beneficiação da estrada de 
acesso ap Lameiro Cavado", pelo valor de 19 068,87€+IVA (fase de 
execução); 

4.13. Empreitada "Regualificacão da rede viária - Beneficiacão da estrada de 
acesso ao Carvalhal", pelo valor de 29 505,30€+IVA (fase de execução); 

4.14. Empreitada "Rede de águas pluviais {Codornelas-Soito 
Sezures", pelo valor de 9 OOO,OO€+IVA (fase de execução); 

de Vide e 

4.15. Empreitada "Beneficiação da estrada Trancoselinhos-Trancoselos", pelo 
valor de 25 500,OO€+IVA (fase de execução); 
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4.16. Empreitada "Requalificação da rede viária - E.M.1429.Boco", pelo valor 
de 40 927,35€+IVA (fase de execução); 

4.17. Empreitada "Retificação da E. M. Lamegal-Ribeira , pelo valor de 134 
816,71€ + IVA (fase de conclusão); 

4.18. Empreitada "Ampliação da rede B1  Eletrificações Agrícolas- zona das 
Regadias-Sezures", pejo valor de 4 825,70€+IVA (fase de execução); 

4.19. Empreitada "Ampliação da rede B1  Eletrificações Agrícolas- zona da 
Lagoa-Pindo", pelo valor de 15 576,89€+IVA (fase de execução); 

4.20. Empreitada "Ampliação da rede 81  Eletrificações Agrícolas- zona da 
Chã-Valados-Casal Diz", pelo valor de 5 882.55€+IVA (fase de execução); 

4.21. Empreitada "Ampliação da rede 81 - Eletrificações Agrícolas- Qr- da 
Ribeira-Sezures", pelo valor de 2 427,20€+IVA (fase de execução); 

4.22. Empreitada "Requalificação de arruamentos na Vila - Rua da Vinha em 
Sangemil", pelo valor de 38 520.56€+IVA (fase de conclusão); 

4.23. Empreitada "Execução de muros· arruamento da Insua", pelo valor de 52 
542,46€+IVA (fase de conclusão); 

4.24. Empreitada "Alargamento de 
721,03€+IVA (fase de conclusão); 

acesso a Gôje". pelo valor de 57 

4.25. Empreitada "Regeneração Urbana (zona nascente da vila)", pelo valor de 
397997,44 €+IVA (fase de execução); 

4.26. Empreitada "Arruamento de ligação ao cemitério á EM 570 (Barrocas)", 
pelo valor de 415 834,58€+IVA (fase de execução); 

4.27. Empreitada "Área de Acolhimento Empresarial de Esmolfe-5ezures", 
adjudicada pelo valor de 672 704,61€+IVA (fase de execução); 

4.28. Empreitada "Alargamento de arruamento com execução de muros em 
Moinhos de Pepim", pelo valor de 28 994 ,99€+IVA (fase de execução); 

4.29. Empreitada "Recuperação de edificio.centro de apoio sócio.cultural de 
Roriz", pelo valor de 79 654, 15€+IVA (fase de execução); 

4.30. Empreitada "Beneficiação e conservação do pavilhão 
desportivo", pelo valor de 123 876,73 €+IVA (fase de conclusão); 

Gimno
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4.31. 	 Empreitada "Retificação da Estrada de Peges - Carvalha", pelo 
valor de 42698,63 €+IVA (fase de recepção provisória); 

4.32. 	 Empreitada "Conservação e ampliação da rede de saneamento - Lizei 
{construção de coletor de esgotos) , pelo valor de 5 250 € + IVA (fase de 
conclusão); 

4.33. 	 Empreitada "Reabilitação Urbanística de Arruamentos da Vila - 1.a 

Fase", pelo valor de 898 876,19 €+IVA (fase de conclusão); 

4.34. 	 Empreitada "Pavimentação na Estrada do Salgueiro", pelo valor de 32 
275,49 € (fase de receção provisória); 

4.35. 	 Empreitada "Retificação da E. M. Marinha - Malcata", pelo valor de 132 
953,68 €+IVA (fase de receção provisória); 

4.36. 	 Empreitada "Retificação da Estrada de Lisei à E. N. 329-1", pelo valor de 
123466, 33 €+IVA (fase de receção provisória); 

4.37. 	 Empreitada "Energias Renováveis" (Sistemas Solares Fotóvoltaicos e 
Térmicos nos Edifícios das Piscinas, dos Paços do Concelho, dos Armazéns 
e Oficinas), pelo valor de 132685,00 €+IVA (fase de conclusão); 

4.38. 	 Empreitada "Beneficiação de Caminhos Rurais - Caminho Rural 
Sezures - Limite do concelho {Sátão - perfil 129)", pelo valor de 149 
910,78 €+IVA (Fase de receção provisória); 

4.39. 	 Empreitada "Construção da Biblioteca Municipal de Penalva do 
Castelo", pelo valor de 690645,06 €+IVA - (fase de receção provisória). 

V. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

5.1. Disponibilidades: 

Caixa----------------------------------------------------------1 449,07E 

Fundo de maneio--------------------------------------- ---3 OOO,OOE 

Depósitos à ordem------------------------------- ----1 761 102,31E 

Depósitos a prazo--------------------------------------2 000 OOO,OOE 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES-----------------------3 765 551,38E 


5.2 Participações: 

As participações financeiras detidas pelo Município são as seguintes: 
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Negócios e Inovações Tecnológicas (NIT): 1 000 açOes cujo preço 
de subscrição foi de 4,99 € - cada: -----------------------------4990,00 € 
WRC - Agência de Desenvolvimento Regional: 500 açOes ao preço 
unitário de 5,00 € cada: ----------------------------- ----------2 500,00 € 
Mateviseu - Matadouro Regional de Viseu, S.A.-3600 acçOes x 
5,00 € ----.---------------------------------------------------- 18 000,00 € 

5.3. Dívida: 

5.3.1.Curto prazo: 

Créd itos come rcia is------------------------------------------ 373 170, 79€ 

5.3.2. Médio e longo prazo: 

Créditos bancários----------------------------------------------2 735 158,11€ 


Paços do Município de Penalva do Castelo, 14 de junho de 2013 

o Presidente da Câmara unicipal, 

~~~~t~ 
(Dr. Leonídio Figueiredo omes Monteiro) 
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MUNICípIq DE PENA-LV A DO CASTELO )" ,,,b 
CAMARA MUNICIPAL eb I 

DIVISÃO ADMINISTRA TIVA p1 '} 
---------- CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE: ---------------
....................................................................................................................................,........... 

"12.31 - REGULAMENTOS - PRO/ECTO DE REGULAMENTO DO CENTRO 
INTERMUNICIPAL DE RECOLHA, CAPTURA E ABATE DE CANiDEOS E 
FELiDEOS DOS MUNICiPIOS DE SATÃO, AGUIAR DA BEIRA E PENALVA 
DO CASTELO - APROVAÇÃO: ------------------------------------------------------
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: ---------------
"No preâmbulo do projeto de Regulamento do Centro Intermunicipal de Recolha, 
Captura e Abate de Canídeos e Felídeos dos Municípios de Satão, Aguiar da Beira e 
Penalva do Castelo, estão fundamentadas e justificadas as razões que levaram à 
elaboração do projeto de Regulamento que se anexa.-------------------------------
Assim sendo, proponho que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea a), do número sete, do 
artigo sexagésimo quarto da Lei número cento sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco traço A, de 
onze de janeiro, aprovar o projeto de Regulamento, que se anexa, e submetê-lo à 
aprovação da Assembleia Municipal conforme determina a alínea a), do número dois, do 
artigo cinquenta e três da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 
dezoito de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco traço A barra 
dois mil e dois, de onze de janeiro, logo que seja dado cumprimento ao disposto no artigo 
cento e dezoito do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
número quatrocentos quarenta e dois barra noventa e um, de quinze de novembro. li ------ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.// -----------------

lO .................... •• ••• , ••• ~ ......... ~ .............. ,., ••••• , .... ~ •••• , .................... " ............. " ,. ••••• *, ••••• ~,. ••• , •• ,.
'fI'~ ............. .......... l 


------------A presente ata foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------

----Está conforme-----
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 17 de 

junho de 2013. 
o C denador Técnic~ 

_ fi / 
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MUNICIPlO DE PENALVA DO CASTELO 

Aviso (extrato) n,o 374012013 

Dr. Leonídio de Figueiredo Gomes Monteiro, Presidente da Cfimara 
Municipal de Penalva do Castelo: 

Toma púbJico,lIOstennos e para os efeitos do disposto no art. 118.·do 
Decreto-Lei n.·,442/9I, de 15 de novembro, que durante o periodo de 30 
dias, a contar da publicaçllo do presente Aviso no "Dimo da República" 
é submetido a inquérito público o projeto de "Regulamento do Centr~ 
Intermunicipal de Recolba, Captura e Abate de Canídeos e Felídeos e 
dos Municípios d~ Sitio, Aguiar da Beira e Penalva do Castelo", que 
fOI presente à reumlo da Câmara Municipal de 08 de fevereiro de 20 13: 

Preêmbulo 

Nos termos do artigo 64.". o." I. alínea x). da Lei n." 169/99. de 18 
de .setembro. alterada pela Lei n.· 5-A/2002, de II de janeiro, e dos 
artIgos 17.·, nos I e 2, 18.'.21." e 23." da Portaria n." 142712001. de 15 
de deZJ:mbro, compete às cfimaras municipais, atuando dentro das suas 
atribuit;X')es nos domínios da defesa da saúde pública e do meio ambiente 
proceder à captura. alojamento e abate de canldeos e felldeos, devend~ 
munir-se das infraestruturas e equipamento adequados e de pessoal 
devidamente preparado para o efeito, 

Considerando o novo enquadramento legislativo bem como conside
radas as atuais exigências nacionais e comunitárias que emolduram esta 
matéria. quer as mesmas se vejam no plano sanitário, quer as mesmas 
se revejam no plano ambiental ou, ainda assim, orgllJlÍzativo, revela· 
-se fundamental instituir um quadro regulamentar que seja tendente a 
concretizar tais normas. 

Visa-se ainda, como é exigido pelos princlpios gerais. possibilitar 
uma díscusslo pública das normas em questilo que contribuirá para a 
sensibilização dos munícipes para algumas medidas administrativas 
gravosas, como sejam a captura e o abate de certos animais, que. diz-nos 
a realidade são. cada vez mais, abandonados pelos seus proprietários, 
Esta realidade impõe ademais que o Regulamento do Centro Intermu
nicipal de Recolha Oficial I de Recolha, Captura e Abate de Canideos 
e Felideos e dos Municípios de SAtão, Aguiar da Beira e Penalva do 
Castelo seja dotado de regras claras e eficazes de funcíonamento cujo 
desiderato é racionalizar os esforços e os meios financeiros afetos a 
este serviço público, 

Assim, nos termos do dispusto nos artigos 112.·, n" 8, e 241.· da 
Constituição da República Portuguesa, do preconizado nos artigos i 16.
a 118 do Código do Procedimento Administrativo, do preceituado no 
Decreto-Lei n," 31412003, de 17 de dezembro edo instituído no Decreto
-Lei n." 27612001, de 17 de outubro, atendendo as subsequentes alte
rações, e do estabelecido na alinea a), do n" 7, e na allneax), do n,· I. 
ambos do artigo 64", da Lei n." 169199, de 18 de setembro, diploma 
alterado pela Lei n." 5-A/2002, de 1i de janeiro, foi aprovado pela 
Assembleia Municipal em sessilo de 27 de abril de 2006, sob proposta 
da Câmara tomada na reunião ordinária do dia 21 de abril de 2006, o 
seguinte Regulamento do Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de 
Recolha, Captura e Abate de Canldeos e Felldeos e dos Municípios de 
Sátlo, Aguiar da Beira e Penalva do Castelo, 

As Câmaras Municipais de Sát!o, Aguiar da Beira e Penalva do 
Castelo assinaram um Protocolo de Colaboraçllo para a construção e 
funcionamento do Centro Intermunicipal de Recolha, Captura e Abate 
de Canldeos e Felldcos e dos Municípios de Sálão, Aguiar da Beira 
e Penalva do Castelo. regulamentando o seu funcionamento. na área 
territorial de competência do Municlpio de Penalva do Castelo pelo 
presente regulamento. 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Artigo I." 

Âmbito e objeto 

O presente Regulamento visa disciplinar a recolha, captura e abate de 
canídeos e felldeos no Município de PenalvlI do Castelo. bem como o 
funcionamento do Centro Intermunicipal de Recolha, Captura e Abate 
de Caoldeos e Felideos e dos Municipios de SAUlo, Aguiar da Beira e 
Penalva do Castelo, doravante designado por Centro. 

Artigo 2.

Leis habilitantes 

O presente regulamento é elaborado ao abrigo do disposto nos arti
gos 112.", n." 8, e 241." da Constituição da República Portuguesa, do 

Diário da República, 2. •série N! 51 - IJ de março de 20IJ 

estabelecido na allnea a). do n." 7, e na allneax), do n." I, ambos do ar
tigo 64.", da Lei n· 169/99, de 18 de setembro, diplomllalteradopela Lei 
n." 5--:V2~02, de I) de janeiro, do estatuldo na alínea d), do artigo 19,", 
da LCl n, 42/98, de 6 de agosto, na sua atual redação, do preconizado 
no Decreto-Lei li." 27612001, de 17 de outubro com as alterações do 
Decreto-Lei n." 31512003, de 17 de dezembro. da Lei o." 4912007, de 31 
de agosto, do Decreto-Lei n" 26512007, de 24 de julho e do Decreto-Lei 
n." 25512009, de 24 de setembro, atendendo-se ainda ao disposto nos 
Decre1os-Lei n."31212003 e Decreto-Lei n,' 313/2003, ambos de 17 de 
deze,mbro por sua vez alterados pela Lei n,· 4912007, de 31 de agosto. e 
!lO dísposto 110 Decreto-Lei o." 31412003, de 17 de dezembro. 

Artigo 3.

Definições 

Para efeitos do presente regulamento considera-se. 

a) Dono ou detentor - qualquer pessoa, singular ou coletiva, respon
sável por um animal, mesmo que a titulo provisório; 

b) ClIo adulto -todo o animal da espéçle canina com idade igualou 
superior a um ano de idade; 

c) Felídeo adulto - todo o animal da espécie felina com idade igual 
ou superior a um ano de idade; 

d) Cilo vadio ou errante - cio que for encontrado na via pública e 
outros locais fora do controlo ou vigilMcia do respetivo detentor ou 
relativamente ao qual existam fortes indícios de que foi abandonado 
ou não tem detentor e não esteja identificado; 

e) Felldeo vadio ou errante - felídeo que for encontrado na via pú
blica e outros locais fora do controlo ou vigilância do respetivo detentor 
ou relativamente ao qual existam fortes indícios de que foi abandonado 
ou não tem detentor e nlo esteja identificado; 

J)A,bandono de animais - a remoção efetuada pelos respetivos donos, 
pOSSUIdores ou detentores de cães ou felldeos para fora do domicilio 
ou dos locais onde costumam estar confinados, com vista a pôr termo 
à propriedade, posse ou detenção dos animais citados, sem transm issilo 
dos mesmos para a guarda e responsabilidade de outras pessoas, das 
autarquias locais e das sociedades zoófilas, 

g) Animal suspeito de raiva - qualquer animal suscetível que, por 
sinais ou a1lerat;X'les de comportamento exibidos, seja considerado como 
tal por um médico veterinário; 

h) Occislo- qualquer processo que provoque a morte de um animal 
e que nlIo lhe cause dores e sofrimento desnecessários. 

i) Centro de Recolba qualquer alojamento oficial onde um animal 
é hospedado por um perfodo determinado pela autoridade competente. 

CAPíTULO II 

Direção e funcionamento do Centro 

Artigo 4." 

DireçAo e orglinica 

I - A direçilo do Centro é da responsabilidade do médicos veteri
nários municipais dos municípios envolvidos, de forma rotativa, pelo 
periodo de uma semana, ou outro que venha a ser acordado entre eles 
e tido por mais conveniente. 

2 - Todos os funcionários, que os municlpios envolvidos velÚlam a 
afetar ao seu funcionamento, agentes, utentes devem cumprir o presente 
Regulamento e as demais ordens e indicações, nos termos das delegat;X')es 
de competências e atribuições vigentes. 

Artigo 5." 

Instalaçiles 

I - As instalat;X')es do Centro localizam-se na localidade das Rãs, 
freguesia das Romãs, concc:lho de Sâtão, 

2 - O Centro é composto por quatro pavilhões: o primeiro destinado 
à área de serviços; o Segundo destinado às jaulas do canil; o tercc:iro a 
duas jaulas para sequeslro e quarentena, um compartimento para gati! 
e outro para armazenagem de rações e material; o quarto onde està 
instalada uma incineradora, 

Artigo 6'-

Umpeza dos equipamentos e das Insulações 

Os equipamentos utilizados, pelos serviços do Centro, na recolha 
ou captura de caes e felídeos vadios ou errantes, devem ser lnvados e 
desinfetados após cada serviço de recolha ou captura 



Diário da República, 2." série - N 051 - 13 de março de 2013 

Artigo 7.· 

Acesso e lIorllrio de fundonamento e de atendimento ao público 

I - O acesso ao Centro deverá ser sempre autorizado ou acompa
nhado pelo médico veterinário municipal. 

2 - O horário de funcionamento do Centro compreende o período 
entre as 9.30h e as 12.00, às segundas, quartas e sextas-feiras. 

3 - O horário de atendimento coincide com o baniria de funcio
namento. 

CAPÍTULO III 

Recolha, captura, destino dos canideos e felídeos 

Artigo 8'
Recolha e captura 

I - Compete à Câmara Municipal de Penalva do Castelo, atuando 
dentro das suas atribuições nos domfnios da de fesa da saúde pública 
e do meio ambiente, sob a responsabilidade do médico veterinário 
municipal, promover a recolha ou captura de ciles e felldeos vadios ou 
errantes, utilizando o método de captura mais adequado a cada caso, 
em respeito pela legislação aplicável, fazendo-os alojar no Centro, onde 
pennanecerão oito dias. 

2 Cada ação de recolha deverá ser planeada de modo a que o 
número de animais existentes no Centro nllo e"ceda o número de celas 
destinadas ti este efeito. salvo exceções devidamente fundamentadas, 
por escrito, ao responsável pela unidade orgânica onde se illtegra o 
Centro. 

3 - As operações de recolha ecaptura de ciles e feHdeos abandonados, 
vadios ou errantes, poderão ser efetuadas por solicitação quer dos parti
culares quer de entidades públicas ou privadas. mediante requerimento, 
dirigido ao Presidente da Climara Municipal de Penalva do Castelo, 
devidamente fundamentado. 

Artigo 9.' 

Alimentaçlio dos animais capturados 

I - Todos os animais recolhidos e capturados, nos termos do presente 
regulamento, deverão ser alimentados com ração adequada às necessi
dades especificas de cada animal por idades e tamanhos. 

2 - Aos animais em regime de sequestro obrigatório, nos term()s 
do artigo 16.· do presente regulamento, poderá ser distribuída qualquer 
ração que os seus proprietários considerem ser a mais adequada para 
o seu animal, qualldo fornecida por aqueles, ficando, assim, dispensa
dos d o pagamento da taxa de ai imentaç!!o prevista no artigo 18." deste 
regulamento, 

Artigo 10.· 

Destino dos animais caplarados 

I - Os animais recolhidos ou capturados nos termos do artigo 8.' 
do presente regulamento, serão submetidos a um e"ame clinico pçlo 
médico veterinário municipal, que do facto elaborará relatório slntese 
e decidirá do seu ulterior destino, devendo oS animais pennanecer no 
Centro, durante um período de oito dias. 

2 - N o caso de nlio reclamaçllo da posse, nos termos do artigo 11,· 
do presente regulamento, deverá a Climara Municipal de Penalva do 
Castelo anunciar, pelos meios usuais, a existencia destes animais, com 
vista li. sua alienação, sob parecer obrigatório do médico veterinário 
municipal, por venda ou cedência gratuita, quer a particulares quer a 
entidades públicas ou privadas que demonstrem possuir as condições 
adequadas para o alojamento e manutenção dos animais, nos termos da 
legislação aplicável. 

3 - Os animais só poderão ser entregues ao futuro dono ou detentor 
desde que cumpridas as seguintes condiçôes: 

a) Assinatura do termo de responsabilidade em conformidade com o 
n,' 4, do lIl1igo 11.·, do presente regulamento; 

b) Apresentação de documento comprovativo do registo e licen
ciamento do respetivo animal, bem como do pagamento das quantias 
devidas por tais atos; 

c) Apresentação de documento comprovativo do pagamento das qúan
tias despendidas pelo município nas ações profiláticas que tenham sido 
tomadas. 

4 - Nos casos em que nllo tenham sido pagas as despesas e coi
mas referidas no n." 2, do artigo 11.· do presente regulamento, nem 
reclamada a entrega dos animais nos prazos fixados, poderá a CIimara 
Municipal, através do Diretor Técnico do Centro dispor livremente dos 

animais, tendo em conta a salvaguarda de quaisquer riscos sanitários 
para as pessoas ou outros animais, podendo mesmo ser decidida a sua 
oecisão, pelo médico veterinário municipal, através de método que não 
implique dor ou sofrimento ao animal, nos termos do artigo 13." do 
presente regulamento. 

Anigo 11." 

Reclamaçio e levantamento de animais com dono J 
J

I - Quando um animal recolhido ou capturado nos termos do ar
tigo 8.' do presente regulamento possuir identificlIÇão, deverá o respetivo 
dono ser contactado para que, no prazo de oito dias, o reclame e levante, 
mediante o pagamento dos encargos relativos à estadia no Centro, nos 
tennos do artigo 18.' do presente regulamento. 

2- Todas as despesas de alimentação, alojamento e manutenção du
rante o per/odo de recolha no Centro, bem como o pagamento das multas 
e coimas correspondentes aos ilIcitos contraordenacionais verificados, 
silo da responsabilidade do dono ou detentor do animal. 

3 - Os animais recolhidos ou capturados nos termos do artigo 8.' 
do presente regulamento, só podem ser reclamados pçlos seus donos, 
durante o período minimo de estadia, previsto no artigo 10,·, do presente 
regulamento. 

4 - Sem prejuízo do disposto no n" 2 do presente anigo, os 
animais reclamados, nos tennos do número anterior, só poderão ser 
entregues aos presumiveis donos ou detentores depois de identifi
cados, após serem submetidos às ações de profilaxia consideradas 
obrigatórias para o ano em curso e sob termo de responsabil idade 
escrito do presumível dono ou detentor donde conste a sua identi
ficação completa. 

5 - Os animais não reclamados pelos seus detentores, podem após 
parecer obrigatório do Médico Veterinário, ser cedidos gratuitamente 
a particulares ou a instituições zoófilas que provem ter condições ade
quadas para o maneio e alojamento dos mesmos, 

CAPíTULO IV 

Profilaxia médica e sanitária 

Artigo 12,· 

Profilaxia médica e sanitária 

I - As ações de profilaxia médica e sanitária obedecerão às dispo
sições da Direção Geral de Alimentaçao c Veterinária, na qualidade de 
Autoridade Veterinària Nacional. 

2 - Serão realizadas ações de Educação Sanitária, Profilaxia c Cui
dados Primâríos dos animais de companhia. 

3 -Ações de controlo reprodutivo serilo promovidas pela Climara 
Municipal. 

CAPíTULO V 

Occisão dos cauídeos e felfdeos 

Artigo 13," 

Occlslío 

I - As ações de occisl!o a praticar serão sempre de acordo com as 
normas estabelecidas pela da Direção-GeraJ de Alimentação e Veteri
nária. 

2 - Os animais recolhidos e capturados, nos termos do artigo S.' do 
presente regulamento, cujo estado de saüde, miséria orgâni«:a ou sofri
mento o justifique. ou que não tenham sido reclamados nem cedidos 
dentro dos prazos legais, deverão ser abatidos pelo médico veterinário 
municipal após uma permanência de 8 dias. 

3 - Sempre que o estado de saÍlde do animal o justifique, por padecer 
de doença grave ou incurável ou constatando-se haver perigo para a 
saúde pública, poderáser detenminada a occisão, pelo médico veterinário 
municipal, antes de decorrido o prazo legal de 8 dias. 

4 - Os animais agressores que causem graves ofensas á integri
dade fisica das pessoas, comprovadas através de relatório médico, são 
obrigatoriamente abatidos, nIIo tendo o seu detentor direito a qualquer 
indemn ização. 

5- Para a execução da occisao deverão ser utilizados meios que 
minimizem o sofrimento do animal, nomeadamente a tranquilil'.llção 
profunda ou anestesia. 

6 - Depois de efetuada a occisão deverá ser confirmada e atestada 
a mone do animal pelo Direlor do Centro. 
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7 - Os animais admitidos no Centro para occislo deverllo ser objeto 
de registo nos tennos do artigo 17.· do presente regulamento. 

8 - No caso dos animais occisados se encontrarem registados 
e licenciados, os serviços do Centro de recolha do Municlpio da 
Penalva do Castelo. deverão comunicar lal facto à junta de fregue
sia competente, para efeitos de baixa e averbamento na respetiva 
ficha de cadastro. 

Artigo 14.· 

Oedslo 11 pedido dos donos ou detentorcs 

I - A occisão de cles e felideos no Centro pode ser executado a 
pedido dos seus donos ou detentores, mediante requerimento eserito, 
dirigido ao médico veterinário municipal, responsável pela díreçao do 
Centro. do qual constará a identi ficaçlio do requerente e do animal e a 
indicação do motivo do pedido, nos seguintes casos: 

a) Doença incurável dos respetivos animais; 
b) Idade avançada dos animais cuja qualidade de vida esteja com

prometida; 
c) Animais que manifestem comportamentos agressivos, 

2 - Os animais entregues nos tennos do presente artigo, serão 
submetidos previamente li um exame clinico pelo médico veterinário 
municipal. que do facto elaborará relatório síntese, e decidirá do seu 
ulterior destino, 

3 - A oecisão de animais saudáveis somente deverá ser praticada 
em último recurso, desde que esgotadas todas as possibilidades de 
proceder à sua adoçA0, 

4 - Os animais admitidos no Centro para occislo nos termos do 
presentc artigo. deverão ser objeto de registo nos tennos do artigo 17,' 
do presente regulamento, 

Artigo ISO 

Destrulçlo de cadáveres 

A destruição dos cadáveres de cães e I1:lldeos compete ao Centro, 
tendo em conta a salvaguarda de quaisquer riscos para a saúde pública 
e ambientais, 

CAPíTULO VI 

Sequestro 

Artigo 16,° 

Sequestro 

I Os cles e felldeos agressores de pessoas ou outros animais, por 
mordedura ou arranhão, são considerados suspeitos de raiva, devendo 
ser objeto de imediata observaçi1o médico veterinária e permanecer em 
sequestro, durante um penodo de 15 dias 00 Centro. caso o animal nao 
se encontre vacinado contra a raiva dentro do prazo de validade imu
nológica da vacina, só podendo ser Icvantado cumprindo o disposto no 
n,o 4 do artigo I LO do presente regulamento, 

2 - No caso do animal se encontrar validamente vacinado e ha
vendo garantias da sua eficácia. poderá a vigilância clínica ser domi
ciliAria, devendo o dono ou detentor do animal entregar nos serviços 
competentes um termo de responsabilidade. passado pelo médico 
veterinário, pelo qual se responsabiliza pela vigilância do animal 
agressor durante o prazo de 15 dias. findo o qual deverá comunicar 
o estado do animal vigiado, 

CAPfTULO VII 

Registos obrigatórios 

Artigo 17,· 

Reglstos obrigatórios 

I - Será mantido pelo médico veterinário municipal responsável 
pela direção técnica do Centro o registo dos seguintes atos: 

a) Identificação de todos os eles e felldeos abandonados. vadios ou 
errantes, que tenham sido recolhidos ou capturados e respetiva vaci
nação; 

b) Destino dos animais, nomeadamente a devolução, adoção ou oc
cisAo; 

c) Os casos de sequestro. 

Diário da Repúblíca. 2. a série - N. o 5/ /3 de março de 20/3 

2 - Os animais recolhidos e capturados nos tennos do presente 
regulamento serão inscritos e fotografados em mapa mensal de registo 
do Centro, de onde constará a data de entrada. ocorrências e destino 
final de cada animal. 

CAPÍTULO VIII 

Disposições finais 

Artigo 18,· 

Substituição do médico vtterlnárlo municipal 

Na gestão de funcionamento do CIRCACF, o médico veterinário 
municipal será substituído. na sua ausência ou impedimento, por médico 
veterinário ao serviço do municlpio, a fim de salvaguardar o nonnal 
funcionamento do CIRCACF e o bem-<:star dos animais, 

Artigo 19· 

Taxas 

I - Pela prática dos atos referidos no presente regulamento. são 
devidas as seguintes taxas: 

a) Taxa de alojamento e alimentação para animais até 10 kg - 3,OO€ 
por dia; 

b) Taxa de alojamento e alímentaçiJo para animais com 10 kg a 
20 kg - 4,50€ por dia; 

c) Taxa de alojamento e alimentQl(ão para animais com mais de 
20 kg - 6,OO€ por dia; 

à) T8lIa de eutanásia para animais até 10 kg - 10,OO€; 
e) Taxa de eutanásia para animais com 10 kg a 20 kg - 15,OO€; 
J) Taxa de eutanásia para animais com mais de 20 kg; 
g) T8lIa de incineração para animais até 10 kg - J5;00€; 
h) Taxa de incineração para animais com 10 kg a 20 kg - 20,OO€: 
f) Taxa de incineraçiJo para animais com mais de 20 kg - 25.00€: 
j) Taxa de recolha e transporte de animais entregues pelo proprietá

rio - 6;OO€ acrescidos de O,39€ por km; 
k) Taxa de captura ou recolha de animais errantes ou vadios que 

sejam reclamados - 20;00€ acrescidos das t8llas de alojamento e ali
mentação; 

l)Taxa de captura ou recolha de animais errantes ou vadios que sejam 
reclamados em caso de remcid~ncia - 40,OO€ acrescidos das taxas de 
alojamento e alimentação; 

m) Adoçllo - Taxa de vacinação antirrábica + taxa de identificação 
eletrónica + boletim sanitRrio; 

n) Taxa de vacínaçoo antirrábica - Detenninada anualmente peja 
Direção Geral de AJimentQl(lo e Veterinária; 

o) Taxa de ldentificaçiJo elelrÓnica - Detenninada anualmente pela 
Direção Geral de AI imenlação e Veterinária; 

p) Boletim sanitário - Determinada anualmente pela DireçiJo Geral 
de Alimentação e Veterinária, 

2 - As intervenções médico-veterinárias, desparasitações. vacina
ções. identificaçao animal e outros atos clínicos relllizados serão pagos 
pelos interessados confonne tabela de preços em vigor na DireçãO 
Geral de Alimentação e Veterinária, ao clínico que efetuar o serviço. 
mediante recibo, 

3 - Taxas de vacinação antirrâbica: da competência da DireçilO Geral 
de Alimentação e Veterinária, 

4 - Taxa de IdentíficaçiJo Eletróníca: da competência da DireçãO 
Geral de AlímentaçilO e Veterinária, 

Artigo 20." 
Legi!laçlo Subsidiária 

Em tudo quanto não estiver expressamente regulado no presente 
regulamento, siJo aplicáveis as disposições legais vigentes, 

Artigo 21." 
Delegação de competências 

As competências que no presente regulamento silo cometidas às respe
tivas Câmaras M\U1icipais de Sátlo, Aguiar da Beira e Penalva do Castelo. 
podem ser delegadas no seu presidente que, por seu turno, as pode sub
delegar oos vereadores, 

Artigo 22,· 

Entrad. em vigor 

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a suapublicitação. 

7 de março de 2013, O Presidente da Câmara, Dr. Leonídio de 
Figueiredo Gomes Monteiro, 

206811447 
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DIVISÃO ADMINISTRA TlVA 

---------- CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM CATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E TREZE: -.---.---------
......................................................................,.......................................................................... 

#41.08 PESSOAL PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
jp~i\lVfENTA~ÃO:-----._----------.-----------_._----------------------------------
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: --------------
liA Assembleia Munidpal, na sua sessão de vinte de dezembro de dois mil e doze, 
aprovou, sob proposta da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, de sete de dezembro 
de dois mil e doze, o mapa de Pessoal para dois mil e treze;---------------------------------
No referido Mapa de Pessoal, com a respetiva dotação no Orçamento do Município para 
dois mil e treze, estão previstos a abertura de doze postos de trabalho por tempo 
indeterminado e sete postos de trabalho por tempo determinado, previsão que resulta de 
uma análise exaustiva às necessidades de fundonamento dos diversos serviços e aos 
objetivos estabeleddos; -----------~--------------------------------------------------
Tendo em atenção o número atual de efetivos, os trabalhadores que cessaram relação 
jurídica de emprego com a autarquia, bem como os constrangimentos legais previstos no 
Orçamento de Estado, procedeu-se a uma reavaliação das necessidades mínimas de 
trabalhadores para os diversos serviços do Município durante o ano de dois mil e treze, 
concluindo-se pela premente necessidade de promover o recrutamento de sete postos de 
trabalho por tempo indeterminado e três postos de trabalho por tempo determinado;------
Considerando que alguns serviços estão assegurados por trabalhadores com contrato por 
tempo determinado, cujo termo ocorreu ou vai ocorrer ainda durante o ano em curso, 
colocando em causa a rentabilização de investimentos efetuados e privando as populações 
de valências fundamentais para a sua qualidade de vida, assim como a própria 
manutenção dos serviços, que necessariamente poderão não ter uma resposta eficaz aos 
munícipes, devido à ausênda de recursos humanos, para fazer face às necessidades 
mínimas de funcionamento dos mesmos; --------------------------------------------------
Tendo em atenção o referido número de trabalhadores com contrato por tempo 
determinado~ a duração e o II terminus 11 dos respetivos contratos, de acordo com o disposto 
nos números um a quatro do artigo catorze da Lei número cinquenta e nove barra dois 
mil e oito, de onze de setembro, o Município, enquanto entidade empregadora pública, 
obriga-se ao "reconhecimento da necessidade de ocupação de um posto de trabalho com 
recurso à constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo 
In'determIna'do", 'f---------------------------------------------------------------------------
Para além do já referido, saliente-se que, em virtude do disposto no artigo cento e três, 
conjugado com o artigo noventa e seis do Regime do Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas, a cessação dos contratos a termo e a sua não substituição por contratos por 
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tempo indeterminado lIimpede nova admissão a termo para o mesmo posto de trabalho 
antes de decorrido um período de tempo equivalente a um terço da duração do con trato "; 
A aplicação destes normativos legais poderá implicar o encerramento de diversos serviços 
do Município e a impossibilidade de garantir serviços mínimos estritamente necessários 
para o dia a dia das populações; ------------------------------------------------------------
Sendo que da avaliação das necessidades subjacentes à contratação, o Município de 
Penalva do Castelo considera-as não como temporárias, exceto as relacionadas com obras 
por administração direta e com a limpeza e conservação das instalações municipais, mas 
carências fulcrais ao funcionamento dos serviços, o que justifica a contratação a tempo 
indeterminado, que é precisamente o escopo desta modalidade contratual;------------------
De acordo com o artigo sessenta e seis da Lei número sessenta e seis traço Bbarra dois mil 
e doze, de trinta e um de dezembro, que aprovou o Orçamento Geral do Estado para dois 
mil e treze, é estabelecido que as autarquias locais não podem proceder à abertura de 
procedimentos concursais com vista à constituição de relações jurídicas de emprego 
público por tempo indeterminado, determinado ou determinável, para carreira geral ou 
especial e carreiras que ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão 
de subsistêncía, destinados a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecída, sem prejuízo de 
situações excecionais, devidamen te fundamen tadas. ----------------------------------------
Assim, a ós ponderada a carêncía dos recursos humanos no setor de atividade a ue 
aqueles tra alhadores se destinam, bem como a evolução global dos recursos humanos 
nesta Autarquia, considera-se que, tendo em vista assegurar o cumprimento das 
obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas, é imprescindível <L 
recrutamento de trabalhado uir me· --------------------------------------
- OlS assistentes técnicos (Posto de trabalho número nove), para atendimento geral dos 
munfcipes, apoio administrativo à Divisão Técnica de Salubridade omunica õ s, 
Iransportes e Ambie.rUe, in armar toâos os processos administrativos a cargo da referida 
Divisão, organização e atualização dos ficheiros e dos diversos arquivos, instruir os 
processos de ligação de ramais de água, de esgotos e a celebração do respetivo contrato, 
desenvolver de todas as ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que 
necessitem a sua colaboração, preparar a documentação de vistorias e arquivo dos 
respetivos processos, organizar os processos de concurso de adjudicação de empreitadas, 
proceder ao envio para o arquivo municipal dos documentos, livros ou processos da 
secção, organizar e remeter, em articulação com a área jurídica, os processos de 
empreitadas ao Tribunal de Contas, para efeitos de fiscalização prévia, controlar a 
utilização dos combustíveis indispensáveis ao funcionamento do parque automóvel, 
proceder ao controlo da utilização dos autocarros do Município e dos veículos utilizados 
nos transportes escolares, organizar e atualizar os ficheiros e o arquivo, assegurar a 
execução das deliberações da Câmara Municipal e despaclws do Presidente nas áreas dos 
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respetivos serviços, organizar o expediente e processos relativos ao licenciamento de 
minas e pedreiras e exercer as demais funções cometidas por lei, por deliberação da 
Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das respetivas chefias; -~------
- Dois assistentes eracionais Posto de trabalho número dezassete), para desenvolv,er 
alivl a s relacionadas com a 'ardina os verdes do Municí io, 
nomea amente na plantação, manutenção, rega e tratamentos fitossanitários e exercer as 
demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara Municipal ou despacho 
Presidente da Câmara e das respetivas chefias; -----------------------------------------
- pois assistentes operacionj1is (Posto e trabalho número vinte), para d!..senvolver 
atividades diversificadas relacionadas com obras munici ais or administração direta, 
em como e outros serviços necessanos ao bom funcionamen to da Autarquia e exercer as 

demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara Municipal ou despacho 
Presidente da Câmara e das respetivas chefias; ----------------------------------------------
- Dois assistentes técnicos (Posto de trabalho número sessenta e quatro), para apoio 
a'dministrativo aos serviÇos do Município e ao fui ado de Paz, atendimento e info~maçã; 
dos utentes, organização e a ua lzação dos ficheiros e do arquívo e executar Os demais 
procedimentos administrativos que lhe sejam determinados; ---------------------------------
- Um assistente operacional (Posto e trabalho número dezasseis), para .;!.esenvolver 
atividadês relacionadas com a construção e rparação de edifícios, execução de muros e 
outras obras municipais âe natur,za diversificada, bem como auxiliar outros serviços na 
éxecução de diversas operações e exercer as demais funções cometidas por lei, por 
deliberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das respetivas 
chefias;----------------------------------------------------------------------------------.------------
- Um assistente operacional (Posto e trabalho número sessenta e seis), para desenvolver 
ativldades relaCIOnadas com a limpeza e conservação das instalações, colaborando 
eventualmente nos trabalhos auxiliares de montagem e desmontagem de equipamentos, 
bem como proceder à abertura e encerramento das portas do edifício dos Paços do 
Município e exercer aas demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por 
despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. -----.-----------------------
A ocupação dos postos de trabalho, 13fr temw indeterminado, números nove, dezassete, 
vinte e sessenta e quatro, é feita nos ermos o namero um e dois do artigo quarenta da 
Portaria número oitenta e três traço A barra dois mil e nove, de vinte e dois de janeiro, 
com as alterações introduzidas pela Portaria número cento e quarenta e cinco traço A 
barra dois mil e onze, de seis de abril. ---------------------------------------------------------
Nos restantes postos de trabalho há a impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho 
em causa nos termos previstos nos termos previstos nos números um a cinco, do artigo 
seis da Lei número doze traço A barra dois mil e oito, de vinte e sete de fevereiro, alterada 
pelas Leis números sessenta e quatro traço A barra dois mil e oito, de trinta e um de 
dezembro, três traço B barra dois mil e dez, de vinte e oito de abril, trinta e ~ 
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dois mil e dez, de dois de setembro, cinquenta e cinco traço A barra dois mil e dez, de J 

trinta e um de dezembro, e sessenta e quatro traço B barra dois mil e onze, de trinta de 
dezembro, e pela presente lei, ou por recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade 
especial ou outros instrumentos de mobilidade; --------------------------------------------
De acordo com a informação dos serviços financeiros que se anexa, os encargos com os 
recrutamentos em causa estão previstos no Orçamen to Municipal para o ano de dois mil e 
treze;----------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com a informação dos serviços, está a ser observado, em regra, o cumprimento, 
pontual e integral dos deveres de informação previstos no artigo cinquenta da Lei número 
dois barra dois mil e sete, de quinze de janeiro, alterada pelas Leis números vinte e dois 
traço A barra dois mil e sete, de vinte e nove de junho, sessenta e sete traço A barra dois 
mil e sete, de trinta e um de dezembro, três traço B barra dois mil e dez, de vinte e oito de 
abril, cinquenta e cinco traço A barra dois mil e dez, de trinta e um de dezembro, sessenta 
e quatro traço B barra dois mil e onze, de trinta de dezembro, e vinte e dois barra dois mil 
e doze, de trinta de maio, e na Lei número cinquenta e sete barra dois mil e onze, de vinte 
e oito de novembro; -------------------------------------------------------------------------
Foi efetuado o cumprimento das medidas de redução mínima, estabelecidas nos artigos 
cinquenta e sete e sessenta e três da Lei número sessenta e três traço B barra dois mil e 
doze, de trinta e um de dezembro, tendo em vista o cumprimento do PAEF, considerando 
o número de trabalhadores em causa no termo do ano anterior, conforme documentos que 
se anexam. ---------------------------------------------------------------------------------------
Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal aprove a presente proposta e, ao 
abrigo do número dois, do artigo sessenta e seis da Lei número sessenta e seis traço B 
barra dois mil e doze, de trinta e um de dezembro, solicite à Assembleia Municipal a 
autorização para a abertura dos seguintes procedimentos concursais: ----------------------
- Procedimento concursal comum para a contratação a termo indeterminado de dois 
assistentes técnicos (Posto de trabalho número nove); ---------------.-----------------------
- Procedimento concursal comum para a contratação a termo indeterminado de dois 
assistentes operacionais (Posto de trabalho número dezassete);--------------------------
- Procedimento concursal comum para a contratação a termo indeterminado de um 
assistente operacional (Posto de trabalho número vinte); -----------------------------------
- Procedimento concursal comum para a contratação a termo indeterminado de dois 
assistentes técnicos (Posto de trabalho número sessenta e quatro);---------------------------
- Procedimento concursal comum para a contratação a termo determinado de um 
assistente operacional (Posto de trabalho número vinte); -------------------------------------
- Procedimento concursal comum para a contratação a termo determinado de um 
assistente operacional (Posto de trabalho número sessenta e seis),' ----------------------------
- Procedimento concursal comum para a contratação a termo determinado de um 
assistente operacional (Posto de trabalho número dezasseis);JJ --------------------------------
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A Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos vereadores, senhores Francisco 

Lopes de Carvalho e Dr. Vítor Manuel Melo Fernandes, aprovar a presente proposta. "--

-------------A presente ata foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imed ia tos. ---------------------------------------------------.--.----------------------

------Está conforme-----
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 17 de 

junho de 2013. 

5 
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Redução de Trabalhadores nas A.utarquias Locais 

(Nos termos dos art~s. ~9~t e 6~~. da Lei n~. 66.B/2012, de 31 de de7.embro) 
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- Até 31 de dezembro de 2013, os serviços e organismos das administrações direta e indireta do Estado, 

iministrações direta e indireta do Estado, regionais e autárquicas reduzem, no mínimo, em 50 % o número 


e trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo e ou com nomeação transi


.ria existente em 31 de dezembro de 2012, com exclusão dos que sejam cofinanciados por fundos europeus. 

rogo 65. 0 

- Durante o ano de 2013, as autarquias locais reduzem, no mínimo, em 2 % o número de trabalhadores 

ce aos existentes em 31 de dezembro de 2012, sem prejuizo do cumprimento do disposto no artO
, 59'1. 

" 
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IlednçAo de Trabalbadores 1188 Antarqoia.s Locai. 

(Nos termos dos art~s. ~9!. e 63!. da Lei o!. 68-B/2012, de 31 de dezembro) 


------Anselmo Gomes de Almeida Sales, coordenador técnico da Divisão 
Administrativa do Município de Penalva do Castelo, declara, para efeitos do 
disposto nos artigos cinquenta e nove e sessenta e cinco da Lei número sessenta e 
seis traço B barra dois mil e doze, de trinta e um de dezembro, que até esta data, 
saíram seis trabalhadores, designadamente:------------------ 

- Por caducidade do contrato de trabalho a termo determinado:------------ 

~ Catarina Sofia Ferreira de Pinho; -~--------------------~---------------

- Ant6nio Aguiar Basilio; ------------------------------~-----
- Carlos Alberto Carvalho Pinto;---------------------------------------- 

- Por rescisão do contrato de trabalho a termo indetermínado:---------- 
--'----------~----~--~~~._---~ .. . --_._~ ~ ..-_._--- -~ -"-"-_._--~.~~.~--_.__ .~ ..- ~ ----"----~-------

- Filipe Manuel de Jesus Correia.---------------------------- 
- Por aposentação:------------------------------------------------- 
- Orlando Costa da Cruz;---------------------------------- 
- Fernando Marques da Silva.---------------------------------------- 
--------Mais se declara que, até ao fina] do ano vão sair mais quatro 
trabalhadores, por caducidade do contrato de trabalho a termo detenIÚnado, o 
que perfaz o total de 10 saídas. ------------------------------------- 
-------Por ser verdade se passa a presente credencial, a qual vai ser 
devidamente assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Autarquia. 

Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 05 de 
junho de 2013. 

ordenador técnico, 

__fi 
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Fernando Pinto Ferreira, coordenador técnico da Divisão Financeira, 
declara, para efeitos do disposto na alínea c), do na. 2, do arfo 66.° da Lei na. 66
Bj2012, de 31 de dezembro (O.E. para 2013), que os encargos com os 
procedimentos concursais de recrutamento de trabaThadores com vista à 
constituição de relações jurIdicas de emprego público por tempo indeterminado 
e determinado, a seguir mencionados, estão previstos no orçamento municipal 
para o ano de 2013: 

- Procedimento concursal comum para a contratação a termo indeterminado 
de dois assistentes técnicos (Posto de trabalho nO, 9); 

- Procedimento concursal comum para a contratação a termo indeterminado 
de dois assistentes operacionais (posto de trabalho na. 17); 

- Procedimento concursal comum para a contratação a termo indeterminado 
de um assistente operacional (posto de trabalho n°. 20); , 

- Procedimento concursal comum para a contratação a termo indeterminado 
.- ------de dois-assistentes té€'niGOs-~osto-de trabaJho:n~r64.); -- - -- --- ,- - -- - - -, -..- .. 

- Procedimento concursal comum para a contratação a termo determinado 
de um assistente operacional (posto de trabalho nO. 20); 

- Procedimento concursal comum para a contratação a termo determinado 
de um assistente operacional (posto de trabalho n°. 66); 

- Procedimento concursal comum para a contratação a termo determinado 
de um assistente operacional (posto de trabalho n°. 16); 

Divisão Financeira do Município de Penalva do Castelo, 05 de junho de 2013 

o Coordenador Técnico, 

~J-~~ 
(Fernando Pinto Ferreira) 



---------- CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO ORDINARLA DA 
cÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

.j 

REALIZADA EM CATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E TREZE: ---------------
................................................................................................................................................ 

"41.08 - PESSOAL - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

CONTRATAÇÃO A TERMO RESOLUTIVO CERTO, A TEMPO PARCIAL, DE 

DEZ DOCENTES (POSTO DE TRABALHO N°. 56) - ABERTURA DE 


r-= "" 
PROCESSO DE SELEÇAO: -----------------------------------------------------_______ 
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: -----------
"O Programa do Décimo Sétimo Governo Constitucional consagra, ao nível da 
organização dos estabelecimentos de ensino do primeiro ciclo do ensino básico, a 
necessidade de as escolas disporem de oferta de atividades de complemento educativo, 
ocupação de tempos livres e apoio social. -------------------------------------..--------------
Nessa conformidade e na sequência da publicação do Decreto-Lei número cento quarenta 
e quatro barra dois mil e oito, de vinte e oito de julho, o Governo procedeu a uma efetiva 
descentralização de competências para os municípios em matéria de educação, com o 
objetivo de obter melhorias sustentadas na qualidade das aprendizagens dos alunos. ------
No âmbito dessa descentralização estão inseridas as atribuições em matéria de atividades 
de enriquecimento curricular do primeiro ciclo, designadamente, o ensino do inglês e de 
outras línguas estrangeiras, a atividade física e desportiva, o ensino da música e outras 
atividades lúdico-expressivas. -------------------------------------------------------------
Para esse efeito, consagrou-se um procedimento que, considerando o interesse dos alunos 
e das escolas e, bem assim, salvaguardando a estabilidade laboral dos técnicos a contratar, 
permitisse, de forma expedita mas rigorosa, assegurar o rápido e eficaz desempenho 
daquelas atividades. ---------------------------------------------------------------------
Tendo em vista assegurar as necessidades temporárias de serviço no âmbito das 

atividades de enriquecimento curricular, a Câmara Municipal de Penalva do Castelo 
aprovou, na reunião de sete de dezembro de dois mil e doze, o Mapa de Pessoal para dois 
mil e treze, que foi aprovado pela Assembleia Municipal, na sessão de vinte de dezembro 
de dois mil e doze, onde consta o recrutamento dos técnicos que preencham os requisitos 
considerados indispensáveis para desempenhar as funções que se enquadrem no âmbito 
daquelas atividades de enriquecimento curricular, cujos conteúdos, duração, natureza e 
regras de funcionamento, encontram-se previstos no despacho número catorze mil 
quatrocentos e sessenta barra dois mil e oito, de quinze de maio, com as alterações 
introduzidas pelo despacho número oito mil seiscentos e oitenta e três barra dois mil e 
onze, de dezasseis de junho de dois mil e onze, do Galrinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Educação. -----------------------------------------------------------------------
De acordo com o artigo sessenta e seis, da Lei úmero sessenta e seis traço B barra dois mil 
e doze, de trinta e um de dezembro, que aprovou o Orçamento Geral do Estadm 
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mil e treze, é estabelecido que as autarquias locais não podem proceder à abertura de 
procedimentos concursais com vista à constituição de relações jurídicas de emprego 
público por tempo indeterminado, determinado ou determinável, para carreira geral ou 
especial e carreiras que ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão 
de subsistência, destinados a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, sem prejuízo de 
situações excecionais, devidamente fundamen tadas. --------------------------------------
Tendo em atenção o referido enquadramento legal, deve-se salientar o seguinte:---------
a) Considera-se o recrutamento de até dez docentes imprescindível, tendo em vista, além 
de garantir o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente 
estabelecidas, assegurar o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular 
(AEC) no primeiro ciclo do ensino básico no agrupamento de escolas, no ano letivo de 
dois mil e treze barra dois mil e catorze, de acordo com o artigo segundo do Decreto~Lei 
número duzentos e doze barra dois mil e nove, de três de setembro;----------------------
b) Existe a impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa nos termos 
previstos nos números um e cinco do artigo sexto da Lei número doze traço A barra dois 
mil e oUo, de vinte e sete de fevereiro, alterada pelas Leis números sessenta e quatro traço 
A barra dois mil e oito, de trinta e um de dezembro, três traço B barra dois mil e dez, de 
vinte e oito de abril, trinta e quatro barra dois mil e dez, de dois de setembro, cinquenta e 
cinco traço A barra dois mil e dez, de trinta e um de dezembro, e sessenta e quatro traço B 
barra dois mil e onze, de trinta de dezembro, e pela presente lei, ou por recurso a pessoal 
colocado em situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade, uma 
vez que o seu recrutamento é efetuado de uma forma especial e diferente da que 
normalmen te rege os con cursos; ---------------.--------------------------------------------
c) Os encargos com os recrutamentos em causa estão previstos no orçamento municipal 
para o ano de dois mil e treze, conforme informação dos serviços financeiros; --------.----
d) De acordo com a informação dos serviços, está a ser observado, em regra, o 
cumprimento, pontual e integral dos deveres de informação previstos no artigo cinquenta 
da Lei número dois barra dois mil e sete, de quinze de janeiro, alterada pelas Leis números 
vinte e dois traço A barra dois mil e sete, de vinte e nove de junho, sessenta e sete traço A 
barra dois mil e sete, de trinta e um de dezembro, três traço B barra dois mil e dez, de 
vinte e oito de abril, cinquenta e cinco traço A barra dois mil e dez, de trinta e um de 
dezembro, sessenta e quatro traço B barra dois mil e onze, de trinta de dezembro, e vinte e 
dois barra dois mil e doze, de trinta de maio, e na Lei número cinquenta e sete barra dois 
mil e onze, de vinte e oito de novembro; --------------------------------------------------.--
e) Nos termos do número cinco, do artigo sessenta e cinco da Lei úmero sessenta e seis 
traço B barra dois mil e doze; de trinta e um de dezembro, não é considerado, para efeitos 
de redução de trabalhadores na autarquia, o pessoal necessário para assegurar o exercício 
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de ativítkldes objeto de transferência ou contratualização de 
administração central para a administração local no domínio tkl educação.----------------
Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal aprove a presente proposta e, ao 
abrigo do número dois, do artigo sessenta e seis da Lei número sessenta e seis traço B 
barra dois mil e doze, de trinta e um de dezembro, solicite à Assembleia Municipal 
autorização para a abertura do procedimento concursal para contratação ~a termo 

e 

resolutivo certo, a tempo parcial, até dez docentes ara o desenvolvimento tkls atividade!> 
dê enriquecimento cumcu ar do primeiro ciclo, para o ano letivo de dois mil e treze barra_ 
{[ois mil e catorze, sendo até quatro docentes ara a docênCla dê 1n lês até uatro ara a 
ãocênda âe ativ:âade Lúdico- xpressiva~ e até dois para atividade física e desportiva 
(posto de trabalho cinquenta e seis)." ---------------------.-------------------------------
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar fi presente proposta." _________w-__________ 

------------A presente ata foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 
efeitos imed iatos. ------------------------------------------------------------------------------

------Está conforme-----
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 17 de 

junho de 2013. 
oordenador Técnico, 

~/ 

3 
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DECLARAÇÃO 

Fernando Pinto Ferreira, coordenador técnico da Divisão Financeira, 
declara, para efeitos do disposto na alfnea c), do nO. 21 do art;O. 66.0 da Lei nO, 66
B/2012, de 31 de dezembro (O.E. para 2013), que os encargos com os 
procedimentos concursais de recrutamento de trabalhadores com vista à 
contratação a termo resolutivo certo, a tempo parcial, até dez docentes para o 
desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular do primeiro ciclo, 
para o ano letivo de dois mil e treze barra dois mil e catorze, sendo até quatro 
docentes para a docência de Inglês, até quatro docentes para a docência de 
actividades lídico-expressivas e até dois docente para a docência da atividades 
físico desportivas (posto de trabalho cinquenta e seis), estão previstos no 
orçamento municipal para o ano de 2013. 

Divisão Financeira do Munidpio de Penalva do Castelo, 05 de junho de 2013 

o Coordenador Técnico, 

~-J'o ~~\ 
(Fernando Pinto Ferreira) 
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Ponto 2 - Regulamentos - Projecto de Regulamento do Centro Intermunicipal de Recolha, Captura e Abate~' '. 

de Canídeos e Felídeos dos Municípios de Sátão, Aguiar da Beira e Penalva d o Castelo UV 
, - J 

Declaração de abstenção 

o projecto de Regulamento em epígrafe contempla no n.2 1 do seu artigo 192 a fixação de taxas pela 


prática dos actos referidos no regulamento. 


O Regime geral das taxas das autarquias locais (RGTAL) foi aprovado pela Lei n.2 53-E/2006, de 29 de 


Dezembro; não existindo um regime especial para as taxas definidas no referido regulamento. 


O art.2 82 do RGTAL estipula que as taxas são criadas por regulamento e mesmo, sob pena de nulidade, 


deverá conter obrigatoriamente: 


a) A indicação da base de incidência objectiva e subjectiva; 


b) O valor ou a fórmula de cálculo do valor das taxas a cobrar; 


c) A fundamentação económico-financeira relativa ao valor das taxas, designadamente os custos directos e 


indirectos, os encargos financeiros, amortizações e futuros investimentos realizados ou a realizar pela 


autarquia local; 


d) As isenções e sua fundamentação; 


e) O modo de pagamento e outras formas de extinção da prestação tributária admitidas; 


f) A admissibilidade do pagamento em prestações. 


Ora o projecto de regulamento que nos foi apresentado para aprovação não contém os parâmetros referidos 


nas alíneas c) a f), o que no nosso entender leva à nulidade, pelo menos, do n.2 1 do artigo 192 do 


regulamento. 

Face ao exposto abstemos nesta votação. 

Penalva do Castelo, 26 de Junho de 2013 
Dlgitslly signed by PEDRO PINA 
NÓBREGA 

DN: ",,'PEDRO PINA NÓBREGA. 
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