
MUNIcIPTo DE PENALVA DO CASTELO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATA N'03 / 2015 

A'rA PA SESSAO oIunrcAtuA DA 

ASSEMBLER MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTEL0, 

REALIZADA EM IJtIiLA DE ABRIL DE DOIS MILE QULNZE 

Aos trinta dias do més de abril de dais mile quilize, pelas quinze horas e trinta minutes, nests vila 

do Penalva do Castelo eno saIo nobre da Câniara Municipal, reflUlu, Has termos do n°.1, do art.°  27.°  da 

Lci n°, 75/2013, de 12 de setembro, a Asseinbleia Municipal presidida polo respetivo Presidente, Vitor 

Manuel Melo Fernandes, e secretariada por Lois Miguel Ferreira Gouveja e Dália Maria Arnüjo Silva, 

tendo-se presente a ordeni do traballios constante na convocatória oportunarnente envmda a todos Os SCUS 

PERI000 1W ANTES DA ORDEM DO DIA 

Frirneiro - Validaçao de eventuais substituiçes reginientais de Doputados Municipais, verificaçâo da 

existéncia de (luortim c apcuvaçâo das atas das ültimas reuniOes: -------------------------------------------------- 

------------ a pI-esença do vinte a trés membros clue integram a Assenibleia Muniepal, sendo Os 

menibi-os Elisabeta do Carmo Sérgio Almeida, substituida por José Fernando pereira Fernandes, luls 

Manuel Feriejia Gonçalves, substituldo por Joao Carlos Magalhàes Gonçalves e Fernando Rebelo Pion 

Tiago, substituido poi José LuisAlbuquerqueAntunes. Registaram-se as faltas dos Presidentes deJunta das 

Freguesias de Casiolo do Penalva, (Jermil e (iniac das Preguesias de Antas e Matela, os quais no Se fizeram 

representar. Confirniando-se a existêneia de quórurn para a presente reulliäo, a Presidente da Assernbleia 

declarou aberta a sesso. 

Por no Sc encontrarem terminadas as reda9Oes dos projetos de ala das duas Ultimas reuiliôes, nio 

houve ILLgar As respelivas aprovaçöes. 

Segundo - lnlervençäo dos eidadãos quo no respetiva ioscriçäo, efetoada nos termos do ponto 3 da 

presente ordem do trabaihos, tenham optado por intervir no inieio (Ia sessão' ---- ----------- -----

Verifleou-se a inscriçào do cidado Jorge PiresAlmeida. para abordar a assunto da construçäo de 

urn more em carninha publien. 



-------0 Sr. Jorge Piros Alrneida começou per referir quo a assunto quo o trouxe all já tern ceica de 4 

arcs C 6 sabre urn caminho páblico que flea junta a sua propriedade, pan a qual o mesmo cedeu cerca de 

60 metros do terreno, quase a totalidade do caminho e quer saber coma flea a sua si1uaço em relaço ao 

alinhamento do son rnt'ro edo queni d a responsabilidade S sua execução -------------------------------------- 

0 Presidente da Cârnai-a disse quo ouviu a Sr. Jorge Pi i-es Alnieidaconi atençäo e que gostava que 

itt estivesse o Presidente da Junta da Unillo do Freguesias do Malela c Antas porn esciarecer, urna VeZ que 

este é clararnente urn preblema de gestc da Junta de Freguesia c unla vez quo o Vice-presidentejá itt foi 

ao local, juntamente corn o Engenheiro Pedro no presenca do Inunheipe, passou a palavra ao Vice- 

presideute. 

0 Vice-presidente disse quo realmente a Sr. Jorge Pires Alrneida a infonnou desta situaçäo, e ole 

pediu ao Engenheiro Pedro para ir ao local verificar o alinharnento do mum e a mesmo the cornunicou que 

o 'nuro tcria do 5cr feito alinhado corn as rnurosjá existentes. Quarto a construçAa on ago do muro essa é 

all decisio da cornpctãneia da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------

Terceiro - Apresentacño do expediente relevante e prcstaçäo de informacOes on esciarecimenlos que 

Amesa cumpra produzi- -  ------------- - ----------- -------- - --- - ----- - --- - ----------------- ----------- ----- 

0 Presidente da Assembleia Municipal den conhociruento do expediente relevante recebido, 

nomeadainentede: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Convitc porn o V Congresso Ernpresarial da Regio de Viscu, quo se reolizou 25 de marco de 

2015; 

Assembleja Municipal do Viscu - uma moçào per eles aprovada contra a coirupçào; --------------- 

Junta de Freguesia do Real - "Novas on Freguesia de Real' dando conheciniento this diversas 

atividades là organizadas; 

Procuradora Adjunta do Ministério Páblico na tnsthneia Local de Mangualde, Dra. Maria Isabel 

de Jesus Nunes Figueiredo - eoJnprovativo da sua Iegitirnidade para representar o Conselho Municipal de 

Seguranca; 

Agrupamenlo do Eseolas de Penalva do Castelo - c jornal "Pena .Povern'; --------------------------- 

Grupo Parlarnentar "Os Voides" - uma pergunta dirigida ao Ministêrio do Ambiente, 

Ordenarnento do Território e Energia sobre a cseorrncia de Aguas residuais a can aberto, na povoaçio S 

Real; 

Associaço Cultural, Social, Recreativa e Desportiva "Os Meiros" - convite para a inauguracäo 

do C3in6sio de ReabilitaçäoFisica Especializada do instituiço arealizarno dial? do rnaio de 2015; -------

Tribunal de Contas - cornunicayio do despachojudicial sabre a 9aAlteracio a Lei S Organizacio 

o Processo do Tribunal de Contas; 

indicalo de Trabaihadores this Autarquias Locais —joi-nal da instituiçio ---------------------------- 

Assoeiaçào Cultural, Social, Rcereativae Desportiva'Os Melros"-a newsletter do més de mar90, 

dando eonta dos atividades que väo organizando; 

Assembleia da tiepübliea - convite para a inauguraçio da exposico fotogrttfioa"40 Ideias, 40 

Iniagens. ." dia 24 de abril; 

& 



-Grupo CDU - comunicaçto a soliciar para quo dois poiitos fossern includes rn ordain do dia;-- 

Grupo CDU - comunicaço a solicitar qua Os proetos de not sejarn enviaclos corn a antecedéncia 

adeqtrnda a nina análise mais cuidada das atas; ---------------------------------------------------------------------- 

Banda Musicale Reercativa de Penalva do Castelo - convite para as comeinoraOes dos 190 ones 

de Existëncia, din 01 de maio; ------------------------------------------------------------ - 

Presidente da Câmara Municipal, em nome do Conseiho Municipal do Segurança - convocatOria 

so Presidento da Assernbleia para a reunio ordinária qua ira decorrer no prOximo din 18; --------------------

Quarto —Outros assiintos previstos no art. 11.°, ii? 4, do Regimento da Assernbieia Municipal:---- 

0 Presidente da Assembicia dcolarou aberto 0 periodo de intervenço para outros assuiitos 

previstos no nimero qualm, do ai-tigo ooze do Regimento da AssembieIa Municipal, para o qua] Se 

inserevei-ain as membros Susana Pais e o Presidento do Junta do Freguesia de Real. ---------------------------- 

0 membro Susana Pals expôs so Presidente cia Assomblcia a sua difiouldade em aceder nos 

ficheiros no u&framjèr, porque 56 estádisponivel ate ao dia29 0 na suaopinio devia estardisponivel, pelo 

means, ate so din 02. Sugeriu qua so voltasso so niétodo antigo.--------------------------------------------------- 

0 Presidente da Junta de Freguesiade Real comcçou For fäzer umasaudaço poles 41 anos do 25 

de until de 1974 e felicitar todas as entidades quo nos ültirnos Was desenvolverani atividades pain 

eoniernoraçäo desta data. Salientou tambCm on 40 anus cia Asscrnbeia Constituinte, qua Se encarregaram 

de redigir a Constituiçüo da nossa Repübliea, o magnum documento quo regula toda a atividade, inclusive 

todaa nossa liberdade, --------------------------------------------------------------------------------- 

Referindo-se a questOes relacionadas corn a Cãmara Municipal, corneçou polo Canil Intermuinoipal, quo 

foi urn assunto tratado ha urn ano atrás, no rnês de fevoroiro do ano passado nomeararn-se pessoas para algo 

quo nio existia e depois vieram on estatutos, assunto quo acabon per 5cr retirado da ordeni do dia. Agora 

pretonde saber como estA a sirnaço do canil, coma esth a funeionaj corno esth de despesas e come está a 

situaço da Assoeiayäo, so  para avançar Ott fl0. -------------------------------- 

No qua diz respeito so sanearnento em Real, disse quo foi confrontado por pessoas do vila qua tinham visto 

Rum jornal uma noticia quo dizia qua Real later tuna ETAR quo iris iniciar-se ate an ver5o. 0 Presidents 

da Junta de Preguesia de Real quer saber ate qua ponto isso é verdade on no, so vo tar ETAR on näo e o 

quode facto irA sen feito -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eselareocu quo a Junta cia Freguesia de Real no andou a fazer nenhurna deni,ncia, qua o Paitide Ecologista 

"Os Verdes" ha 6 ot'7 aries rove cá urn deputado da Assembleia da RepbIiea a ver trés situaçôes e agora 0 

Partido Ecologista "Os Vcrdos" vain ver em qua ponto esmo essas mesmas situaçöcs a atribuii o quo c 

Presidente da Junta de Freguosia do Real chaina de girassóis alegres on tristes, consoante a rosoiuçño dos 

problemas. ------------------------------- --------------------------- - 
Em relaçäo no acordo corn a Agência para Modernizaçào Administrativa (EMA), Loja do CidadAo nos 

Paços, yin em into qua esse acordo foi aprovado, C uma das questöes relevantes é as encargos para o 

Municiplo, ujna vez qua 6 o Municipio qua val stiportar grande parte dos despesas. Perguntou se 0 

Munic!pio ter capacidade de supoitar aquilo que pertence a Administrayo Central. Quando vat entrar do 

Facto em vigor? Sc do facto on services vão encerrarcu flO, 00 seja, está previsto tar urn baicão das Finanças 

1c 



o do Instituto dos Registos e Notariado, perguntou Se OS serviços que hoje existem väo desparecer C SC OS 

Paços do Conceiho tern capacidade para fazer tudo o que ali se faz, norneadamente assumes em que 6 

preciso aceder so arquivo destas instituiçOes. Em termos de despesas, corno ó que o Munieipio vai gerir 

Outra qucstão teiii a ver corn nina seluçäo que foi colocada no son freguesia, a qua1 é idCntica a hue a 

Cârnara Municipal loin, e que diz respeito a produço de energia ektrica. A Cãmara ha uns anus insalou 

painóis solares en' vários edificius, ha alguns quo aiiida nào tern, hoje em dia ha urna so!uço born mais 

bat ata que nao existia ha tins ones, que näo prevé a venda redo, rnas quo pieva consume direto, por isto 

ha cditfcios grandes e pequenos pam ende valid a peas. a Cârnara pensar nessa soIuçio, pois cste set ia urn 

inveslirnento quo fleajia page nurn prazo de 4 a 5 anos. Solid uma soluflo, per urn lade, amiga do anibientc 

e per onto de poupanca a Hive! eeonórnieo, --------------------------------------------------------------------------

Por fin sugeriu quo coma o wehansfer tern urn prazo para estar ativo, porque não usar o sei-vidor da própria 

Cmara e enviar urn link direto daquela pasta pant os meinbros da Assemblein --------------------------------- 

Em resposta a questo do membro Susana Pais c coinpienientada pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Real, o Presidente da Assembkia disse quo pessoalincute e a mesa do Assembleia sempre 

estiverain reectivos a receber sugestôes positivas pan melhorar a funcionarnento deste órgo, qua väojunto 

dos técnicos da Cãmara co!ocar essa sugestäo a verificar Se de facto meihora o envio da informaçao pan 

lodes os membros. ------------------------------- -------------------- 

Relativainente ao canil, o Presidente da Cârnara respondeu an Presidente do Junta do Freguesia 

do Real que linalinente tonics os estatutos elaborados do acordo corn a CCDR do Coimbra pela Jurista do 

Sátiio. Os quais foratn recebidos ha trés dias C que no firn da sesso os entregaiá an membro José Luis 

Antunes, que doniina bern esth area, pan quo os analise e diga Se finalmente esio em eondiçöes de serem 

submetidos àAssernbleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------

No quo respeita so sanearnento da freguesia do Real, o Presidente da Camaro disse que van resolver Porte 

(las fossas séticas inativas/inoperacionais, que o quo Ibi cscrito 110 jornal An foi dito pr ole, e a sorte para 

evitar males inaiores quo podiam advir da vinda dos fiscais as fossas do Real, foi que des act editaram no 

executivo que Illes dcu provas de que estava a teittar resolver a sitLlaçao. Disse quo no estã em causa so 

houve dentincias ou näo, "ins de facto ferain muitas coincidéncias terern vindo "Os Verdes" a Real, uma 

freguesia qua 6 da CDU, quo no fez nenhLlrna acusaçao pñb!ica Hem a find, sendo cerLo que vioram C não 

forarn avisados para poderern lornar qualquar iniciativa- ------------------------------------------------------------ 

Quanto so programa Aproxirnar eselareceu quo as encargos no she lodes transferidos pan o Municipio, 

quo a Munieipio do Penalva do Castelo vai receber uma renda dos scrviços quo di so instalam, que serA do 

2 euros per rn, a qua] poderá ser akerada a qua!quer momenta, as daspesas (IC rnanutenyAo desses espacos 

seräo per could do Municipio, mas tém a candidatura assegurada an Prograrna 2020 coin uma 

compartioipacio de 85% do valor da ebra. A Cthnara votou Per unani,nidade e no ontendirnento de todos 

OS cinco Sara urn born negóCio pat Penalva do Castelo, além de que evita a saida (IC scrviços do conceiho. 

Este programa Aproximar so enlrará not vigor quando dotarmos as Antigos Paços do Conoclho coin as 

eondjçoes necessárias para estes serviços so instalarern. Para jã os set viços que se 16 flo instalar sao: 0 



Serviço de Finanças, Reg istos deNotariado c Civil, eventualmente o Serviço da Seguranca Social, o Serviço 

ligado an Ministério da Agricultura e outros serviçosleuticlades quo entendain. Referlu que já noutros 

tempos algtins destes seiviços fimcionaram nos Paces do Conceiho e nAo tern conhecimento quo algum 

deles tenha page algo a Crnara, e quo ha Muriicipios que nito se importavam nada deter de assegurar todas 

as despesas, so pam iio verern estos serviyos serem extintos no son conceiho, porque sendo extintos todos 

estes serviços 'io fez qualquer sentido existir a Camara 11cm ooncelho, 

Relativarnente A pi oduçâo do energia eletrica, o Presidente da Cäniara disse one estho, mais do quo nunca, 

em articulaçao corn a elM, por isso todas as açôes deveni 5cr concertadas corn as 14 municipios da CIM, 

PERIODO DA OIWEM DO DIA 

Prirneiro—lntoimação do Sr. Presidenteda Cmara sabre  atividade municipal c sittiação tinanceira 

doMunieipiu ----------------------- ------- 

Dc acordo corn nmeio dois, do artigo décimo segundo do Regirnento da Assemblaia Municipal, 

Presidente da Cmara deu a conhecer a atividado municipal e a situaço financeira do Municipic, 

explicando e esciarecendo a Assembleia do sea cou(eádo. -------------------------------- 
Da alividade municipal destacou a empreitada if 5/2014, "ConcItiso do obi as em lotearnento par conta do 

loteador(oteaniento n° 112001 - Quintado Ribeiro/parque infantil)"; "Estrada do Sezures— Beco — Quinta 

da Porno - Moradia" que jñ estñ em fase de execuço; empreitada n° 26/2014, "Arruamento da Zona 

Desporliva Integrada da Escola G+S a Moita"; empreitada no  30/2014, "BeneuieiaçAo c Conservaço da 

Redo Viaria- Estrada Municipal 329, Caiisorvaço e Ampliaçäo de Redo de Sanearnento do Aguas Pluviais 

(Anipliaçäo) - Gôje" que está ellI fase do execuyäo. ----------------------------------------------------------------

Das atividades executadas per administraçäo direta dcstacou: a "Casa de Apnio e W.C. - Large de Festas 

Sao Sirnio —Aldeia de Casa] Diz - Pinde; construçäe do acesso as fossas do Minório - Real; limpeza do 

espaço envolvente an Mosteiro Santo Sepuicro, que é urn monumento de interesso pühlico C lao Ufll 

monumento de interesse nacional, por isso nào tem comparticipaco; calcetanlento das hernias iw Ribeira 

- Real; ramal de Aguas pluviais e sancarnonto nfl estrada Principal - Real; muro de suporte de terms - 

Pousadas - Castelo de Penalva, é urn Inuro que foi feito em tempos pela Cãmara e que ruiu; beneficiaçio 

do passeios - rua Conlbatentes do Ultiamar - Penalva do Castelo; calcetarnento da run da Via Sacra - Casa 

Diz - Pindo; Iiinpcza do espaçe envolvente no Campo Municipal da Cerca; heneficiaçäo da entrada da 

estrada Municipal de Insua; construção de fossa sética e ramal de sanearnento na zona pocnte de Vila Cova 

do Covelo; mum do suportu de terms ia estrada Municipal - Roriz; ramal de Aguas pluviais - Quintäs - 

Castello de Penalva; ranial de ãgua e esgoto c retimda das árvores -Rua da Bocha - Real; ligaço do ramal 

de água e esgoto no polidesportivo da A.C.RS, do Real; construção de mule e largo em Aldeia do Soito dc 

Vide; ampliação da rede de água. saneamento e Aguas pluviais ia ma da Paz -- Sangernil; ampliacao do 

rarnal (IC sancainento Ha iDa da Cupola - Sezures; more do suporte do terms as estrada Municipal 604 - 

Lizel - Trancoscios; ealcetamento, muros de suporte e rede de ágLIaS pluviais no caniinho do Cortinhal - 

Traneozelos - Silo Romo. 

Das atividades proniovidas ou apoindas pelo Municipio destacou: a caminhada 'Trilho da Pala Branca"; a 

participaçäo no Balsa deTurismo (Ic Lisbon (BIL) 2015; 25°Tcrneio de nataço Prof. Afonso Saldanha; a 



iniciativa 'Escolas hinpi-eendedoras da CIM Viseu Dio Lates"; a participacäo da Escola Municipal Lie 

Nataçäo de Penalva do Castelo no Circuilo Municipal das Escolas de Natação; a sessào "Bullying e 

Violëncia em Contexto Escolar", aço em parceria corn a GNR; visits do urn grupo de alunos do 

Agrupaincnto do Escolas de Caldas da Rainha integrada na visila do estudo a nossa regillo; o môs do abril 

corno "Mês da Provonçao dos Maus-Tratos rn lnfãncia", dii qtial destacou a carninhada aztrl C Os laços azuis 

colocados nalguns pontos da vila porn assinalar esta campanha; em parceria coin a Associaçao dos Antigos 

Alunos do Liceu de Viscu promoveu 'Uma fiesta para Os sentidos" no Restaurante Zambeze, em Lisboa, a 

semelhança do que havia sido feito na Casa cia fnsua no Wa 31 deaneiro; as fárias da Páscoa na Biblioteca 

Municipal; a incnçäo honi-osa atribuidaà Biblioteca Municipal porUoas Prãticas em Dibliotecas Póblicas", 

numa cerimónia presidida polo Sccrctário do Estado da Cultura no CCB; o passeic de cicloturismo, quo uo 

teve o sucesso esperado devido no nmu tempo; aT ediçho da inicuativa "Queijo Serra daEstrela a Chef' e 

a promocäo da MarcaTuristica Viseu Do Laffies", na Casa da tnsua, foi urna aço muito bern conseguida, 

corn uma boa pi-ojeçäo para todo opals. quo foi promovida pela CM e polo Turismo do Centro, não tendo 

qualquer encargo para a Municipio de Penalva do Castelo; o Percurso Pedestre PR4 Rota dos Ambientes 

Rurais em paroeria coin a Junta do Freguesia do Castelo do Penalva e aAssociaçäo Cultural Castro Pena do 

Alba, coin a participacäo do Agruparnento do Escuteiros I 49de Penalva do Castelo quo Ihe deu urna nova 

dinãmica; a exposiço "imagens, leiras e Sons do abril" as Biblioteca Municipal; o Projeto Senior Alive 

+" em coIaboraço coin as IFSS; o projeto 'Idionias" quo vai iniciar no Biblioteca Municipal 

 atividades previstas salientou: as comemoraçes do 41 a nos do 25 do abnil, durance as dias 24 e 25 do 

abril; a abcrtuia dos Jogos Desportivos de Penalva do Casielo, quo tern o major ithmero de inscricöes 

registaclas ate hA data; a comemoração do 1° de naio, o Municipio associou-se A Banda Musical e Recreativa 

qua faz 190 anos de existGnoia; a caminbada "Maio, Ws do Coraço no din 17; as Festas di Müsica din 3 

eni Penalva do Castelo, dia 17 ern Trancozelos e din 31 em Germil, qua congregain as 

Associaçocs/Coletividades e Escohas do Müsica concelhias; o XI Pereurso Pedestie Histórico/Cultural - 

Caininho dos Galegos, no din 24 de niaio. --------------------------------------------------------------- 

lnforinou tambCm os menibros score a situaflo funanceira do Municipio, saidos o dividas a fomecedores: 

total do disponibilidades —2 731 967,55€; partieipaces an NIT, WRC e MATEVTSEU; divida a curio 

prazo: créditos comnerciais - 173 752,716 e médio e longo prazo: crëditos bancArios —2 125 566,26 

pi-ocessojudicias pendentes: Processo 630/14.3 cm quo o valor reclamnado ode 479 36791€ e Processo 

6/1996 TAF 1 824/2004 e o valor reclamado é do 30 832.18€. -----------------------------------------------------

Toda esta int'orrnaço encontra-se anexa a presente at; da qual faz parte integrante ----------------------------- 

Dupuis das inthrmaçôes fornecidas polo Presidente da Cãnmra Municipal, o Presidente da 

Assembleia deelarou a abertura do urn periodo do intervençOes, para o qual so insem-evenam as membros 

Presidente on Junta do Freguesia de Real e Leonidio Monteiro. --------------------------------------------------- 

0 Presidente da Junta do Magnesia do Real disse quo em relaçao as atividados promovidas on 

apoiadas polo municIpio é sempre born to urn feedback dos resultados, saber o retorno quo tern essas 

inicuativas. No quo respeita as obras do Real, referin pie falta pavirnentar as sitios onde foram tbitos Os 

rasgos. -------------- 
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Manifestou o sen contentarnento pot haver entendiniento corn a proprietário do Mostoiro do Santo Sepuloro, 

confirmou que I'd classificado ha pouco tempo 001110 moliLimento de inresse páblico. A!ertou que Se a 

Cãmara seguircom a proposta parac!assificaço de monumento de inlerosse nacional, é precise terem atençäo 

que quem nianda 60 Diretor Regional do Patriinónio Cultural, assim coma a Direyào Regional do Cuiturn do 

Centre, so alas dAo as pn'eceres e 6 pam eles que tomes de fundarnentar porque dove ser elassifloado eomo 

nionuinento de interesse naciollal. ---------------------- ------------------------- ------------- 

0 membro Leonidlo Monteiro verifieou quo no atividade municipal o Presidente daCâmaranofez 

nenhuma ieferdricia no eaminbo de acesso A easa do Sr. Rogérie Saraiva nos Abogâes. já falado no ültirna 

Assernbbeia. Quer saber se este assunto näo foi IA colocado deliberadamente on so foi per outre motive. Disse 

quo osteve esta semana mais o Presidente da Assembleia numa assenibleja da CIM na qual ibiam tratados 

assunios de extrenia irnporthneia c Ihi sugerido que devia ser enviado a todos as membros da Assembleia 

lnterrnunicipai as perspetivas para 0 préxirno quadro eojuunitário, em termos dos diversos eixos e per 

conceihe, quer o que foi executado, quer a possa vir a ser executaclo. Qnestionou 0 Presidente da Cthnara 

sobre em quo ponto da diseusso está esta situaço, a afetaçao de reoursos para Os diversos cixos, cern funçAo 

do qi'c eritdrios essa situaçào ira ser desenvolvida. 

Em relayio a aço da Engeiiheira Maria lèresa disse que esta açojá so aiTasta desde 1996, quo portanto, é 

anterior a 2002 0 no tern conhocimento do desenvolvimento do processo, quo nunea foi conlactado polo 

advogado a quern foi entregue o pr000sso C new sahe quern 6, que devia ter side contrato polo Presidente ha 

data de 1996.---- 

0 Piesidente da Câmara em isposta ao Presidente da Junta do Ftguesia de Real disse que ele 

próprio tern todo o interesse em fornecer as dados resultantes das iniolativas e so tiveram alguma repercusso 

pam o conceiho. Agradeccu-Ihe as dicas que doe e convidou-o para o ajudar no processo pal -a olassificaçäo 

do Mosteiro do Santo Sepulero como monumento do interesse nacional, pois ë obrigaçio do todos ajudarern-

Se niutuamente para desenvolver a Conociho. Relativamente no pavimento é olaro quo ira sor folio,----- 

Em resposta ao membro Loonidio (IC Figueiredo Comes Monteiro, a Presidente da Chrnara disse 

quo o eaininhio de acesso a case do Si Rogério Saraiva fbi intcgrado rn açAo do pavimentacäo das bermas e 

das valetas da estrada Lamogal - E{ibeira. No âmbito da CIM disse que embora no estejam ainda cirnentados 

já tern as critérits, que estove numa rounio ia CIM e depois de muito discutidas as propostas existentes para 

a divisão do "bob", o Presidente da Cthnara consegulu quo a proposta aprovada fosw de 50% porn a FEF, 

40% pan a Populaco e 10% para a Coeso, resultando quo Penalva do Castelo nos 36450 000€ tenha direito 

a urna verha do cerca do 1 816000€, tendo urn peso no bole da CIM de 50/c. Relativamente as rnedidas quo 

sio par cixos, ha medidas que nào entrain aqui corno o invostimento da entidade privada e as iniciativas 

privadas, on soja as nossos empresãrios/agricultores podern fazer as suns candidaturas quo nao entrain aqui. 

Esolareceu quo so (Iczos cixos ater em conta, dos quais so prioritários: a eticiôncia energética, a promocäo 

do emprego, a prornocäo cia econonhla e a cultural. Sendo para o Presidente da Cniara a pmornocào da 

economia e emprego as mais urgentes, e que era essencial que fosse passive] urna verba de maneira que 

peimitisse a acesso a urna candidatura pain a zona empresarial, que aliado ao dole da ãgua ode saneamento 

seriaoicleal ----------- ---------------- 



- Em relayilo no processojudicial da bnenheira Maria Teresa o Vice-presidente disse que o processo 

em que a Cârnara fol cendenada foi no it 1824/2004 e que o acivogado quo cstA eunegue do processo Se 

chama Luis Miguel Rodrigues. Come é que e membro Leonidio Monteiro pode no icr nenhurn conhecimento 

desta aço? Tambérn se qticstionou do como O possivel o advogado recorrer sern dat nenhuin conhecirnento a 

Cãrnai-a. Ainda tern mais argurnentos para contesar as honorários apieseritados por dc. --------------------

Segundo - Apreeiaçao e votaçño do Relntório do Gestäo e Documentos tie Prestaçüo do Comas do aim 

0 Presidente da Asscmbleia Municipal deu a palavra ao Presidento da Cãrnara pam que fizesse a 

apresenIaçe da proposta, a qual flea anexa a presente star da qual faz parte integrante. ------------------------ 

0 Presidente da Cârnara eorneçou per dizer que o documento apresentado, foi enviado a todos Os 

membros, disse quo as contas apresentadas foramn pela prirneira vez auditadas poles Revisoies Ofloiais de 

Contas (ROC), quo tudo foi feito de acordo corn as normas contabilisticas pela Secçäo Finariceirn C que näo 

heave qualquer intervcnço do executive. S'eguidamente procedeu a apresentaçio da respetiva proposta da 

qual salientou: o total de roecitas corn urna taxa de execuçao do 87,97%; total de despesas corn urna taxa do 

execuço de 68,01%; total da receila cobrada 9 994 638,086; total da receita paga 7 726 940,586; a recciw 

corrente regista urn crescimento de 6,87% face a 2013 (+ 431 920,77€); a receita de capital regista urn 

decréscimno dc 36,05% face a 2013 (- 530 235,50€; outras receilas regista urn decréscirno do 13,52% face a 

2013 (-357 226,166); a (lespesa corrente regista urn crescirnento de 1420% face a 2013 ("- 609 35425€); a 

despesa de capital regista urn dcorésciino de 37.06% face a 2013 (- I 048 97241€); -------------------------- 

- a execuço das grandes opyocs do piano regista em decréscirno de 15,61% face a 2013 (-80! 884.54€), na 

sua distribuico par funçao ternos: Iunçöes gerais - 471 095,466, funçoes sociais - 1 422 261,37€. ñinçOes 

econémicas - I 751344,30(3:  otitras funçôcs-691 217,766;---------------------------------------------------------

- no que respeita a situaçc fmnanceira, eeonórnica e patrimonial ternos no ativo fixo -29 161 772,50€, no 

ativo ciroulante -3 088 609,706, no passivo: divida bancária -2 169 45666€ e divide a terceiros -311 

369,666; nos castes: as custos do cxe'cicio ascendern a 6737 351,78€ (sofreram urn crescirnento do 1,19% 

Face no excrcicio do 2013); nos proveilos: os proveitos do exereleic ascendem a 8085 371,856 (soli erarn urn 

crcseipnciito de 9,72% face ac, exercioio tIe 2013); relativarnente aos i-esultados: o resullado lkluido do 

exoiefeio Ibi de I 348 020.076 (crescent 89,59% (+367 014,786) face a 2013); nos indicadores finaneciros 

(cmos Os seguintes rácios do liquidez: liquidez gem -al - 5,87%, liquidez reduzida - 5,50%, liquidez iniediata - 

4,51%; no endividarnento per divida de terceiros tomes: eontribuintes c/o - 2 843,72€, utentes c/c - 14 

293,696, estado cantles entes pOblicos -47 525,02€, outros devedores -455 926,306; 10 endividarnento per 

divida do Municipio a curto prazo - terceiros: clientes e mantes corn cauçöes -85 094,976, fornecedores C/o 

- 141 873,536, fornecedores do irnebilizado c/c -. 6 644,896, credores diversos - 122 771,726, (inolui 420 

143,866 do FAM reconhecido count divida no balanço par iniposiço do SATAPOCAL); no endividarnonto 

pordivida do municIpio amédio e longo prazo: divida bancñria-2 169456,45E - -------------------------- 

Foi aberto de seguida urn periodo de intcrvençOes, pam o qual so inscreverain os rnernbros Susana 

Pais, Presidemite da Junta do Freguesia de Real, Isaura Monteiro, Leonidia Monteiro.----------------------- 

-o mernbio Susana Pals questionou o Presidente da CAinara sobre so haverá algurna foima do 



dirninuir a clespesa corrente e aumentar a verba para o investirnento possibilibuido o desenvolviincnto (10 

-----------O Presidente da Junta do Freguesia dc Real colocou unrn questho sobre as areas corn uma execuço 

bastante baixa coma a aço social, arruarnontos C vms c earninhos 'urais, qual a razão do desvic i-e!ativarnente 

ac que estava previsto C so que foi executado cm 2014. Questionon tambéin o Presidente da Cthnm-a sobre a 

cxecuço do GOP, onde aprnece a rübrica - Bo!etiin Municipal na qual fbi gasta uma verba do 174,66€, do 

qual nio tern neuhurn conhocirneuto, quer saber Se foi cnn de cabimentaçc on So foi para eflsaios C SO em 

2015 vanios finalmente ter urn Ooletim Municipal. Outra questão e sobre o lnventãrio dos Bens do Municiplo, 

quer saber so o niunicIpio está a fazer a inventariayäe dos scus bens ou no, conic é que este assunto está a 

sergeride- ---------------------------------------------------------------------------- 

0 iiembro !saura Monteiro analiscu que em termos g!obais a Camara Municipal cm 2014 receben 

de Fundos Con,unilãrios a quantia de 532 388€, gostava de saber quo novas projetos foram aprovados 

apoiados por estes fundos. ---------------------------- ------------------------------------------ 

0 niembro Leonidio Monteiro dissequc este orçaniento nüo tinirn ainbiço nern era rigoroso, que 

tondo cm atençäo todos os orçarnentcs anteriores estee de facto o mais despesista, houve urn darn aurnente 

mis despesas coi-rcntcs, was a nivel global a situaçäo fmanceira do MunicIpio está born. Rclativainente no 

Programa 2020 para o eixo fundamental discutido, heuve urn grande contribute do Executivo anterior. A nivol 

da sustentabilidade e do flnaneiarnento, a Cflniaia continua a ter disponibilidades financeiras, nias nag 

despesas correntes parece-Ihe quo ouve urn clam aurnento em relaçâo aquilo quo seria natural, ------------------ 

0 Pi esidente da Assernbleia Municipal, antes do passar a palavra so Presidente da Cârnara pant 

cselai'cccr as questôes colocadas, api-oveitou para realçar três aspetos: a taxa de execuço de 88% quo 

bastante positiva e que denota urnaevolução inuito positiva; aobrigatoriedadc do Rovisores Oficlais de Coma 

(ROC) quo impOem mais trnnsparëncia e 'irna meihor seguranca do quo so está a canalizar; rnmbérn charnou 

a atenço para a aparente deslocaço dc vei-bas de despesas de capital para despesas correntcs, quo acontece 

quando existe urnaebra que passa a sercxecutada porthncionários da câmara e era habitualrnentc adjudicada 

a empreiteiros; o custo desta obra que era integrairnente levado a despesas do capital, passa agora, our larga 

medida, a ser contabilizada come despesa corrente, por via dos salaries e encargos coin o pessoal. Ou seja, a 

alterapio da Ibrrna dc trahaib r leva a urna alterago aparente no peso do itivestirnento, poise investirnento é 

o mesmo quer seja executado per adininistraço direta Cu per empreitada. ------------------- 

0 Presidente da Cãmara em resposta so membro Susana Pais disse que realmente as despesas 

correntes aunientaram, nalguns cases, coma Fri explicado polo Presidente S Assernbleia, trabalho que estava 

previsto para despesas do capital passou pard dospesas correntes; noutros polo cuinprirnento de compromissos 

assumidos polo anterior executive coma a recolha do residues sólidos efetuada polo Planalto Beiräo, a 

iIurninaço piiblica, trabaihos adjudicados, uma coitus, nag despesas coin 0 pessoal tm as bolsas relativas aos 

estágios prelissionais, o subsIdio de refeiflo page nos POC's; noutros casos ainda per aurnento do taxes 

impostas pelo Governo. Rcfcriu que este executive tern intençäo de tratar o sancamcnto, estando nurna fase 

adiantada corn a ETAR de Gôje, pam tratar definitivarnente a água do Concelho, sciulo csta urna forma 

pussivcl de   cli-------------------------------------------------------------------- --- minuir   a   despesa   corrente,   rnas   exislern   dosposas   que   näo   podem   5cr 



Em icpostaao l'residente da Juntade Freguesiade Real disse que na açio social nio houve qucixa do nenhunia 

nstituiçäa, quo tinham Lana porspotiva, osse valor nào foi totalmente gasto mas também ninguém ficcu 

prejudicado. Relativamente so Boletim Municipal disse quo oste excoutivo toni a intençe do fazei polo 

menos. dois boletins, urn a rneio do mandato, que a tern algurnas despesas relativas a fotogiatias que foram 

trailadas, Iarnbá,n pala outras situaçöes, mas que sero pan colocar no Boletim Municipal. Disso quo o 

Tnventãrio dos Bens do MunicIpio é o calcanhar de Aquiles" deste e de ouflos MunicIpios, porque para 

aligoirar o processo é n000ss6rio fazer urn contrato do compra e venda para posteriormente poder proceder a 

respetivaescritura. Deciarou quo neste mandalo vai tentarfazercom que a inventário corresponds arealidade. 

Respondendo no inembro Isaura Monteiro o Prosidontc cia Cãniara disse qua a verba 

correspondenic nos Fundos Cornunitários no foi was candidatura deste Exeoulivo, mas si',, do Executivo 

anterior.- ------------ - ------------------------------------ - 

 Ao membro Leonidio Monteiro o PresidcntodaCfinlara respondeu que o orçarnento é can indicador 

do que Se executa e quo tudo o quo foi executado esth a vista, a nAn ser quando começarern a tratar do 

sanearnento, que corno todos sabem, näo fica a vista. Disso quo no pode acusar este orçamento do Mo ter 

arnhiço fern rigor, C lembrai-se do que fazia quando estava no poder, que ate foi objeto de uma ebservaflo 

do Tribunal do Contas do quo tinha quo set mais rigoroso. Quanto As despesas do capital, pectin no nienibro 

Leonidio Monteiro quo visso as obras que fez cerca do 3 moses mites do terminar o Sea mandato, que veja as 

nbras eleitoralistas, estas despesas foram diluidas cm 2014, "las foram feitas pelo anterior executivo,---------- 

o awne,,to do Despesa Corrente deveu-se essoncialmente so auinento corn Despesas do Pessoal, em qua esto 

executivo no aclmitiu nenhum funcionário, as 109 333,646 relativos an pagamento das bolsas aos estagiArios 

profissionais, scuda quo a "flier plate ainda fol admitido peio seu executivo; 56339,2% deve-se no aurnento 

do taxa para a Caixa Garet do Aposentaçôes, imposto porlei; 33 594,23€ para a Scgumnça Social, também 

imposto per lei; a valor do 33 88250€ pan llumina;ao Páblica resultante do aurnonto do energia; a valor do 

112 24216€ referentes a limpeza do Faixa do Coinbustivel, adjudicada polo anterior Execulivo u paga poi 

osLo Executive, tal como o valor de 32 343,94€ rolerentes a limpeza do Rio Coja e Ludares, a Rocollia 

Tratamcnto de ResIduos Solidos e ainda a Coima do ETAR do 21 000€ per infraço cometida polo antcnor 

Executivo. Disse ao rnojnbro Leonidio Monteiro, que coma pôde vcrifica!\ a responsabilidade do aumento do 

despesa é mais do anterior cxccutivo do que do atual; qua Se tivesse preparado a reuni ina no cometeria estes 

OVice-presidente referiu quo ao contrário do que o membro Leonidio Monteiro tiitha dito ha tempos 

atrñs, a faixa do gestAo do combustivel e as galorias ripicolas forarn pagas agora conic serviyos e ainda thitarn 

mais 112 000€ corn fathra datada do 3 1/12/2014 qtie vio apar000l one despesas no pr&imo ano e quo sio 

despesa corrente Pcrguntou ao membro Leonidio Monteiro coino é (inc pode talar em ambiçao e rigor quando 

em 02/12/2014 a Cmara rove conhecimento quo existiarn flOS Sons arma'Cns 765,7 kg de dinamite, do uma 

quantidado do 800 kg comprado em 2004, dez anos depois gastou 35 kg. Pergunta Se isto é rigor, se 6 

conipetência? 0 auto foi iovantado c as responsãveis per estas infraçOes sero eharnados A responsabilidade. 

Na quo respeita no PROT - Contra, foi a vórias reuniöes 0 no deu nenhuni contributo para a ata, ficando a 

3~5* meslirn na Cãrnara a disposico de quem a quiser 



--------O membro Leonidic Mcnteiropediu autorizaço aoPi-esidentc daAssomb lei a para intervirde forma 

a esciarecor Iguns pontos referidos pelo Presidente da Cârnara, a qua! Ihe foi concedia. Em reIaço ao 

Orçainento comeyou por dizer quo foi graças no que o anterior Executive deixou que Se fizeram as obiBs qua 

fizeram. No quo respeita ao IMI disse quc os práchos em Peirniva do Castelo estavam quase lodes 

sobreavaliados, em 2012 o Governo mandou avaliar Lodos Os irn6veis 0 Cifi reiaço aOS coeficientes de 

Iocalizaçäo podem e devem 5cr niinoradcs, mas o aumento do U'4I Lam a ver corn a (iltiina avaIiao dos 

prédios,que foi o esleGoverno PsDqueoriginouestas situaçOes mastanibém ée!equeestáconceder isenyöes 

a quem no tern capaoidade para pagar cstes elevados montautes. Relativamente aos Estagiários e POC's cram 

possess que trabaihavain, que eram despesas correntes mas quo so transformavain em investimento. Quanto 

no atuiiwnto do pessoal disse que quando chegou a Cãmara tinham Lou Quadro do Pessoal do 150 pessoas e 

qua quando sail, estava no order, das 100 possess. Relativamente a despesa corrente houve rigor da pate do 

anterior lExecutivo, porque apesar da ambição nunca gastararn o que näo tinham. Nas GOP disse quo 

atualmente houve manes anibiço, mais despesismo C pior execuçäo --------------------------------------------------- 

0 Presidente da Cãmara face as aflrmaçOcs proferidas pelo membro Leon!dio Monteiro disse qua 

no e despesista, mas polo contrário econornicista, qua sea Cãinaraostã de boa sañde financeira é porque näo 

ó dcsposisla. Disse pie o anterior executive deixoii cerca de 2 000 000€ a prazo, mas que preferia nao Os tel 

a tar cá mais 25% da popu1aço, os jovens que foram obrigados a sair do Concelho p01 nüo terein outra 

alternativa, uma vez quo so esqueccu no longo dos set's mandatos da zone enipresarial, quo acabou pot 5cr 

feita "urn local que nic é o ma's adequado, dc criar saidas para sales joyous. Quanto As obras, Perlin ao 

niembro Leonidio Monteiro pie compare o quo foi foito, qua aquilo que prorneteu a muita gente a no fez, 

oslo Executivo t-lo cow pessoal da Cãrnara. Que despesisla c irresponsável foi ele ao ter em armazém mais 

de 700 kg (IC cxplosivos, sew estarem devidamente armazenados num palo!, qua significou urn perigo enorme 

para a Vila do Penalva do Castelo. Que veja o que !hes deixou do disponibilidados c do divida e o que Se 

encontra atualmente. ----------------------------- ----------------------- 

Após as intervençOes foi a proposta colocada a votação, a qual foi aprovada per maioria coil, 

oatorze votes a favor e nove abstencoes, dos inoinbros LeonIdio de Figueiredo Gornes Monteiro, Josó 

Fernando Pereira Fernandes, Joo Carlos MagalhAes Qonçalves, José Luis Albuquerque Antunes, Susana 

Maria Lourenço Chaves Pals, Aim Isaura Coelho de Frias Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de 

Pindo, Presidente da Junta do Froguesia de Real e Presidente da Junta do Freguesia do Sezures --------------

Tereciro Grandes Opcöes do Piano PPI e AMR) pan 2015— j' revisao: - --------------- 

0 Presidente da Assemhloia Municipal deu a palavra no Presidente da Câmara para qua fizesse a 

apresentaçao da proposta, a qual fica anexa a preseute am da qual faz parte integrante. ------------------------ 

0 Presidente da Câmara pediu aos membros da Assembleiapara repararern mis rübr/cas que tern 

wu sa/do posi/ivo. -------- 

Foi aherto de seguida urn perfodo de intervonçGes, para 0 qual so inscreveram os membros José Luis 

AlbuquerquoAiflunes, Leonidio de Figueiredo Comes Monteiro.-----------------------------------------

----0 membro José Luis Antunes disse que depois deter lido o relatório do gostüo do ano passado, 

nomeadarnente no quadro 24, eonslatou quo iião houve alteraçäo no quadro de pessoal, qua nas dcs,esas 



cojicotes nao fbi coIl' o pessoal que houve urn desvio; que provavelmente o FAM contribulu pan esse desvio. 

Disse quo as râcios são bons, quo a Munioipio do Peimiva do Castelo gaza do boa saiide financeira, was torn 

urn problems econornico muito grande e urn problems dernografico gravissimo, a a capital humano é a coisa 

mais preciosa que existe em qualquer sociedade. Disse que em tempo oportuno tamb&n teve a oportunidade 

de dizer que provaveirnente a !ocaIizaço da area empresarial no era a mais adequada, mas Wdo Se conjugou 

para quo in Fosse feita. Quo todos as outras eonceli,os vizinhos tern crescido do ponto de vista empresarial e 

Pena!va do Caslelo não vai captar grandes investimentos, C a mais provãvcl scrá quo brevejuorite ago terernos 

possess pan fazer face a esse investimento, porque ninguéln investe num sItio onde as pessos rtho tcnham 

formaçäo adequada, onde a pithniide deinográfica estã invertidissirna, e as qua estäo em idado ativa vIo 

traba!har pain ion do conce!ho. Coneorda corn as eixos prioritários definidos para a future, sendo que 0 mais 

prioritário devia 5cr o da thgua a sanearnento C quo deviamos, desde o inicio, ter Ida huscar a ãgua a Fagi!de, 

no sabendo porque nào o fizeram; em segundo a efioiénoia energótica, nAo so em [ermos piTh!ioos, mas ate 

como forma de privilegiar o IMI nos equipamentos urbanos; na ecanomia disse qua lirando as produlos 

endOgenos e as inertes nào tonics mais nada, como é que a Presidente da Oftinara pratende solueionar este 

problenrn? Quanta no Incentive a Natalidade, corn o qual concorda, perguntou coma é atribuido asia incentivo 

a sugeriu clue urna vez quo a fAcil ver quantas pessoas nascern e que so autóctones do conceiho de Pena!va 

do Caste!os, a Câmarapor iniciativaprépria devia darcste apoio tic forniauniversal. Disse qua deviani apostar 

nas pessoas na formaço profissional e quo nas GOP para 2015 deviarn dar mais irnportãncia as pessoas- ---- 

0 membre Leonidio Monteiro em relaçao a modificaço do orçanienlo disse quo existen, 2 880 

156€ quo no fundo vào cebrir a!gumas pequenas róbricas, quo o efeito para quo so perspotivoti a zona 

empresarial era iniportantissinim que nos pianos de orçarnentos e previsöes ja torn a zona e,nprasaria! do 

Servuin, andejA tern corea do 3 ha do terreno e que an son opinio ha quo continuar a cornprar terrenos pant 

estabelecer ali Irma outra zona ernprosaria!; ms rnoditicaçôes as GOP. ye a Zona Empresarial do Esrnoife corn 

a!gurna situaço, ye nuita situaçâo nas despesas corrcntcs, quo esta niadificaço ao Orçamento é mais do 

Ill 051110. ----------------------------- -- 

0 Presidcnte da Cãnirna começou par referir que a intervençäo do membro Sosé Lids Antunes foi 

de alguéni quo está preocupado corn o futuro da terra e no corn politiquices, coin o desenvolvimento do 

Conceiho e disse que contarA sanipre corn os SOUS contrihutos para ajudar a desenvolver esta terra. Quo a 

problems dernográfuco foi já ha algum tempo diagnosticado e tarnbárn unla das suns minutes preocupaces. 

Reintivainente aos produtos endégenos, disse que t6m promovido e apoiado viii ias iniciativas para promoflo 

dos nesmos, quo está anunciado para Se concretizar a construçäo do tima cuss do agricultor on produtos 

andóganos ia zona ernpiesariai, potenciando An so  !icenciamento e a producao do qucijo Serra da Estreia, 

onde as pastures poderao elaborar a seu queijo; existe tainbm a intençäo do criar au uma cozinha para a 

produflo dos enehidos pownciando as fumeiros locais que naG thin condiçOes nas Silas casas; van tarnbCrn 

criar uma cãrnara fligorIfica para quo a maca Bravo de Esmo!fe seja rnantida no seu berço natural, quo 6 a 

freguesia do Esmolfe. Em mtaço no incontivo a natalidade afirmou quejá heave muita gente a r000ner a este 

subsfdio, quejá atribuiram cerca do 15 000e, sendo que a rnesrno está a ser pago em duas prestaçöes, urna ate 

ao tereciro més a outra depois de completar o primeiro ana do vida, oom a objetivo do as nianter cá. Quern 



toma a iniciativa sue Os pa is dos eriailças pain cumpuir U regulamento da natalidade, que prevé quo seja ass all, 

mas não vai haver ninguém que fique scm subsIdlo polo facto de se ter esquceido do api-csentar a eandidatura 

dentro do pram estabelecido. porque 0 que premiarnos no essencial 6° unscimento da crnii,ça Cm Pena Iva do 

Castelo. Relativarnente a forrnaçäo profissional tanibérn defende que devia ser assini, mas larnentavelmente 

o Prograina 2020 nio prevé incentives pant a forrnaçao profissional, que espera qua sabre algurna verba (1110 

permita abrir este eixo. Pergunta comb 6 qua pode apostar mais ms pessoas quando depois o veem acusar do 

que a despesa cot rente dispara? 

Em resposta ac membro Leonidio Monteiro disso qua quando ehegou a Cãrnai-a tinliam side adniitidos em 

ópoca cleitoralista cerca de 40 estñgios profissionais e mais de 70 POC's corn contrato assinado. A zona 

empresarial concorda que de facto ë utii, runs peca pornão estarfeitahamuito maistempo, deviator side feita 

logo no prinleiro mandato do merubro Leonidio Monteiro. No que respeita As despesas correntes e de capital 

disse quejá tinha side eselarecide ads. Quanto a zona do Servurn, o Pi esidejite da Cflnmra esclareceu quo o 

no Quadro Coniunitário 21 nãe fin ancia verbas para criaço de novas zonas empresarlais, ha verbas "ins para 

me Ihorani onto this cx istentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após as intervonçUes fbi a proposta colecada a votaçäo, a qual foi aprovada par maioria corn 

quinze votos a favor o olto abstenybes, dos mcmnbros Leonidio de Figueiredo Games Monteiro, Joao Caries 

Magalhaes Gonçalves, José Luis Albuquerque Antunes, Susana Maria Lourenço Chaves Pals, Ana Isaura 

Coelho de Frias Monteiro, Presiclente cia Junta de Freguesia de Pindo, Prosidente da Junta de Freguesia do 

Real e Presidente da Junta de Freguesia do Sezures. ---------------------------------------------------------------- 

Quarto - Orçaniento Municipal para 2015— 1° revisäo ------------------------- -- 

0 Presidente daAssembleia Municipal deu a pa!avra act Prosidente da Cmara para que fizesse a 

apresentaco da proposta, a qual flea anexa A presente ata da qual fez parte integrante. ------------------------ 

Foi aberto de seguida urn periodo de intervençOes, pan o qual no so insoreveu qualquer membro. 

Após as intervençOes foi a pruposla colocada a votaçäo, a qual foi aprovada par malorin corn 

quinze votes a favor a oito abstençOes, dos membros Leonidio de F'igueiredo Gomes Monteiro, Joao Carlos 

Magalliães Gonçalves, José Luis Albuquerque Antunes, Susairn Maria Lourenço Chaves Pais, Ann Isaura 

Coelho dc Frias Monteiro, Presidente da Junta do Freguesia do Pindo. Presidente da Junta de Freguesia do 

Real ePresiciente da Junta do Freguesia de Sezures -------------------------------- - 
Quinto - Regularnentos - Regulamento e Tabula (10 Taxas, Preços c Thrifas - Atteraçäo ------- 

0 Presidente da Assembleia Municipal deLi a paiavra so Presidente da Cãmara para que fizesse a 

opt esentayan da proposta, a qual fica anexa A presente aLa da qual faz pane integrante- ------------------------ 

Foi aberto de seguida urn periodo de intervençOes, para o qua] se inscreveu o rnembro Leonidio de 

Figueiredo Gornes Monteiro - 	 ----------------------------- ------------------------------- 

---------O uejiibro Leonidio Monteiro pergunteu porque é quo no morcado municipal per exemplo nos 

tallies e as outras lojas, quo so (ojas delimitadas, niarcadas a coin chave na rno tern uma situaçAo do 

diminuiçäo em relaçio as outras que também silo pagas ao metro quadrado. ------------------------------ 

--------- OVice-presidente respondeu no membro Leonidio Monteiro dizendo qua os espacos realinente so 

pages no metro quadrado e quo a Presidente da Cãrnara dcu indieayão Para que esses valores fossem reduzido 



em 25%, de forma a prornover a economia local e as corneas forarn feitas nossa base. Disse quo esta revisào 

love iniejo our 2010 0 par iio 501 Moil se prolongou aë ha data, caution hastantes problernas a nivel interne, 

umavezque mexe coin todos os; serviçosefoi corn base no Lei das Finanyas Locais quo a tahela foi atualizada. 

Apes as intorvcnçOcs foi a proposta colocada a votaço, a qual fbi aprovada per rnaiOria CU[I1 

dezanove votes a Favor e quatro ahstençöcs dos membros Leonidio de Figueltedo Comes Monteiro, Joio 

Carlos MagaIhies GonçiIvcs, Josd tails Albuquerque Antunes e Presidente da Junta de Freguesia do Real. 

Sexto - Acordos do Exeeução do DeLegação Legal do Competéneins tins Juntas de Freguesia: --- — ----- 

----------- 0 Presidente daAssernbleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Cãmara pan quo fizesse a 

apreseutacao da proposta, a qual flea anexa A presente ata da qual fez pane integraute. ------------------------ 

-----0 Prosidento da CAniata disse que tern vindo a celebrar os acordos mediante aquilo quo as Juntas 

do Freguesia pretendarn efetuar. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi aherto do seguida urn periodo do inervençOcs, para o qual Se insoreverarn os inembros 

Piesidente cia Junta de Freguesia de Real, Leonidic do Figueiredo Goines Monteiro: ----------------------  

-------- O Presidente da Junta do Freguesia do Real larnentou o liteto do quo dosde a entrada em vigor da 

nova lei este acoido nào tenliEl sido folio para conteinpiar Os arruamentos, que tern vindo a sen ibitos peins 

Juntas do Freguesia ha arms, flies flirnimente veern urn acordo celebrado entre a Cârnara Municipal e as Juntas 

do Freguesia para limpeza dos amiainentos.------------------------------- 

------- ---- O membro Leonid jo Monteiro disse quo no arm passado este poiito pi'ovocou algurna celeurna, nio 

polo quo cstava 'has for aquilo que devia estar e o Presidente da Crnara Unlia dito quo in retifrcar a sittiaçXe 

em reiayo Is juntas de Freguesia, quo pretendia natar corn igualdade mas quo polo que entende deste 

doe urnerito so iii an tern tudo igu al 

0 Presidente da Cãrnara em resposta aos intervenientes disse que curnpniu o quo fol acordado nurna 

pioposta aprovada por unanirniclade C que 'iao houve quaiquer pedido on observaçao dos Presidentes de Junin 

para alterar aqueles valores C que ó C seth sempre irnpareial na distribuiçao pelas freguesias, no nuire quakjuer 

rcsseutiiento on discrirninaço perante estas ------ --------------------------------- 	-------------- 

Apes as intervençôes fbi a proposta colocada ã votayio, a qual foi aprovada por rnaioria corn vinte 

votes a favor c lies abstençoes dos membros Leonidio do Figueiredo Comes Monteiro, José Luis 

Albuquerque Antunes e Presidonte da Junta do Freguesia do Sezures -------------------------------- - 

Sétimo - Licenciamentos - Pedreira tie "Sandiães" - Declnração do Interesse Püblico Municipal;---

Retirado da Ordain do Dia ------------------------------------------------------------------------------------ 

Oitavo - Moço sabre a rnunicipalizncAo da Escola Füblica apresentada polo membro Pedro Pina 

Nobrega----------------- ---------------- ----------- 	 - - ----------- 

0 Presidente da Assonibicia Municipal deu a palavra so Presidente da Junta do Freguesia do Real 

para quo fizesse a apresentaçäo da proposta, a qual flea anexa a presente ala da qual a?, pinto integrante. - 

0 Presidenlc da Junta do Freguesia do Real disse quo jã era do conheoirnento de todos o quo o 

Governo aprovou pare passar porn a competéncia das Cârnaras, norneadarnente a gestlio do pessoal docente 

defende quo tudo 0 clue tenha a ver corn delegaco de cornpetências quo venha da area on educaçâo tenha 

previarnente discusso alargada corn a curnunidade educativa, corn todos as intervenientes para nao sermos 
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apanhados de surpresa come aconteccu em situaçOes anteriores- 

Foi aberto de seguida urn perfodo do intervençöes, para equal so insci-everarn Os rnojnb'os José Luis 

---0 rnernbro José Luis Antunes disse quevê esta proposta corn urna certadesconfiança, porque lendo 

o ait.°  Td a diploma em ques(o, vã quo vo so tmnsferir equipamentos, quo é o quo praticamentejá esth; do 

ponte do vista administrative acha quo o conceiho sabe melhoi queiii é pie Nfl de pam cà vi', quo é muito 

complicado quando o peder central demina tudo; no quo respeita no pessoal docente tern dnvidas, na sua 

opiniio clesde quo os eurricules a nivel nacional tenham o rnininio do consistêneia Wlo vô qua] a o problema 

do uma parte da cornponento pedagOgica ter rea!idades intrmnsecas so proprio ambiente. Disse pie eslã farto 

do centralizacao e quo a este rilmo qualquei din Penalva do Caste!o perde todas as instituiçOes pUblicas, 

correndo o risco de perder também a 

0 Presidente cia Assernbleia quis tambérn expor a sua opinio sobre este poiito, disse que ninguérn 

diseorda de que a dcscontraIiznço é a mother opco, no entanto considera que os coneursos do professores é 

urna area nitiito sensivel c quo proferern 5cr colocados per urn concurso a nivel nacional, 'mis Os proVessores 

das AEC's já so contratados pelts câniaras e näo tern conhecimento do que o agrupamento algurna vez so 

teiiha maniFestado desfavoravelmente quanto a essa situaço. Aelia que pode haver lugar para a 

descentral Za9O, que é urna maneira muite sensivel do envolver a eseola autos de a Câmara tomar decisoes, 

mas tern algtimas d(,vidas em relaçäo a esta rnoçäo e sugeriu quo este ponto fosse adiado e fosse feita outra 

proposta ta!voz conj unla ---------------------------- 

0 Presidente da Cmara intervoio aqui, corn autorizaço do Presidente da Assenibicia, para dizer 

quo uma vez qtie esth proposta nio passou pela Crnara, deve ser aberto urn precedonte para o vereador Carlos 

Ferreira dos Santos nos dar alguma informaçäo sobre este assunto. Disse que are no memento o Munioipio 

ainda oio fbi oontactado per ninguCm, was a son tempo alguém as M do eselarecer sobre quais os direitos 

deveres, per isso Sons imaturo tornar uma decisto em absoluto contra, parque ml come ole ha membros da 

Assenthleja quo no estho farniliarizados coin este assunto e per isso näo seth possivel fazer inn vote corn 

segurança. Assim sonde, pedu so Presidente da Junta do Preguesia de Real quo esta moçäo fosse adiada para 

a próxima Assembleia, esperando quo ate là tenha mais inforrnaço para facultar aos membros e possani assim 

Lamar tuna deciso de forma consolidada, ------------ --------------------------- ------- 

0 vereador Carlos Santos, corn autorizaçäo do Presidente da Assernbleia, após anuência do 

Presidente da Câmara, interveio dizendo que relativamente a este processo concorda do certa fornia corn o 

que fei referido polo Presidente da C5rnara. Inforrnou que no processo do niunieipalização vai haver numa 

prirneira fase urn conjunto do Municipios quo vai realizar uma experiênoia piloto; qua existe urna Comisso 

de Acornpanhamento per paite da ANMP do toda esta ternática o que vai avaliar e acompanhar o decurso do 

toclo o processo. Disse também quo no zona do Viseu esta prevista a adesào a essa experiéneia piloto do 

Munieipio de Tondela, quo faz parts da CIM, o Pot isso 0 Municipio do Penalva do Castelo tern tadas as 

vanlagens cm ir acornpanhando a irnplernentayo do processo e quando esse processo vier a ser confrontada 

corn o este Municipio, pensa que nessa altura haverá mnais dados c dados rnais objetivos, so este processo do 

desceutralizaço abrangetodos os aspelos do ensino ou 56 alguns. Quo o ideal sons ir acoinpanhando as varias 
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expei-iënthas piloto que vào sendo realizadas no pals e depois terernos mais elornentos pars dccidh melhor o 

qua 5 mais conveniento Pat o Conceiho de Peru Iva do Caste lo ---------------------------------------------------------- 

0 Presidente daJuntade Freguasia do Real em iIaço a retiradadeste pontoda ordem do di a, disse 

quejã na fflhimaAssernbleia fol retirado corn o compromisso de eada forya partidária E'azcro traballin de easa, 

quo nosta a hill aja deviarn ter esciarecido devidamente os sours eleitos, pois este assunto eslá a 5cr trabaihado 

hA winos muses nos cojiceihos gerais daANMP e foi diseutido no congresso que houve em Troia. Em nelayio 

so facto do tins inembros coneordarern corn uns pontos e outros corn outros ponies, sugeriu que Se possa votar 

ponto a ponto e depois nas suas deelaraçOes de veto eada urn poderá invocar os seas 

Após as intervençOes e face as sugesOCs apresentadas de que a moçâo em debate inclufa trés 

aspetos distintos que deveriam sen apreciados em soparado, o Presidente da Assembicia submeteu a 

claliberaçio (10 pleiiãiio a decornposiçio da inoço apresentada em tr&s rnoçOes distintas, aqua Ibi aprovado 

por rnaionia corn vinte a dois votos a favor a our veto contra do membro José Luis Albuquerque Antunes. 

Dc irnediato se prooedeu a dehberaço clas referidas moçâes conforme 

- Moçäo IJm - Quo qualquer alterncao no configuracäo da Eseola Piiblica no Conceiho (IC Penniva 

do Castelo, seja antecedida do urn amplo processo de auscuItaço c envolvirnento da comunidade 

educativa, estimulamlo quo os Conscihos Gerais e órgaos do gestão do Agrupamento do Escolas, 

enquanto responsáveis pela aprovaco dos linlias estratégicas fundamentals do cada Agrupamento, 

possum pronunciar-so ativamente:---- --- ------ - -------------- ---------- -  	- ----------- ----- 

Colocada a votaço, fbi a rnoçào ton aprovada por maionia corn vinte e dois votos a favor e urn 

voto contra do membro José Luis Albuquerque Antunes. --------------------------------------------- 

- Moçäo Dois - Que can nenhum uintncnto possa 5cr posta em causa a autonomia da gostão escolai 

concretamente a organização curricular o pedagógica dos escolas, recusando-se qualiuer processo 

que signifique a retirada do poderes do gestão no Agroparnento do Eseolas: ------ --- ---------- - ----------- 

Colocadaavotaçao, Ioi a inoço dois aprovadapor inaioriacom dez votos a favor, urn veto contra 

do membro, José Luis Albuquerque Antunos e doze abstençoes dos rnembros, Vitor Manuel Mela 

Fernandes, Leonidio de Figueiredo Comes Monteiro, José Fernando Pereira Fernandes, Who ManiaArajo 

Silva, Joao Carlos Maga!häes Gonçalves, Manuel Comes do Campos, José Manuel Costa Lopes, Ana Isaura 

Coelho do Fnias Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia do fnsua, Presidents da Junta de Freguesia de 

Lusinde, Presidente da Junta do Freguesia de Traneozelos e Presidente da Junta dc Freguesia de Unio das 

Freguesias de Vila Cova do Covelo a 

- MoçãoTrês - Qucscja retirada em absotuto a acei1aço polo Mutneiplo da trnnsfcrêticiado qualquer 

competência do Govertin, relativa no pessoal doceute, designadainente recrutamento, salários, 

carreiras, avaliação do desempenho, exercicio da açäo disciplinar on qualquer outra tutela:--- ------ 

Colucada a votaao, foi a moçao ties reprovada per maionia corn quinze votos contra, Cinco votos 

a favor dos membros, Luis Miguel Ferreira Gouveia, Adelaide Maria Silva Al meida Games Nunes, Susana 

Maria Lourenço Chaves Pals, PatriciaAndrea Ferreira Carvaiho Coelho a Presidente da Junta de Freguesia 

de Real e trés abslençOcs dos menibros, Dtdia Maria Araijo Silva e Presidontes do Junta cia Freguesia de 
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Nona - 1)eseentralização dos sessOes da Assembleia Municipal: 

0 Presicicntc da Assembicia Municipal den a palavia ao Presidente da Junta do Froguesia do Real 

para que fizesse a apresentaço da proposE; a qual lica alloxa a presente ata da qual faz parte integrante. - 

0 Presidente da Assembleia disso quo roalmente está provisto no regimento a possibilidade da 

rcaIizaço dos Assembleias poderem ser agendadas para qtialquer cspaça (lolitro do Conceiho e ha inteira 

disponihilidade porn ta!, mas are a data into houve indioaçio do ninguánl a sugerir que reuflissern em 

detorminado ponto c come tal nào ye nenhuma necessidade de aprovaçäo desta proposta, pois osta situação 

no deve ser imposts rims voIunRria. Disso que are no momenta so ha registo do duas intençOes C qua no 

case de haver mais dará prioridade aquelas onde nao so tenha realizado nenhuma sessão. Mas uma vez que 

a propesta cstá felts seth sujeita a votaçto. ----------------------------- - 

Foi aberlo do soguida urn perlodo de intervençöes, para o qual ago so insereveu qualqucr nembro. 

as intervonçGes Fri a proposta colecada a votaçâo, a qual foi reprovada par malaria 00111 

dezanove votes contra, três votes a favor dos membros, Lois Miguel Ferreira Oouveia, Presidente da Junta 

do Freguesia de Real e Presidente da Junta de Freguesin de Sezures e ulna abstenço do Presidente (IC Junta 

ia Freguesia de Trancozelos. ------------------------------- 

0 Presidente da Assembleia dando continuidade a este ponto, apresentou as intençOes de 

disponibilidade quo the chogaram e ate ha data tern as intençOes da Junta do Fieguesia de Real, da Junta de 

Freguesia do Germil c da Junta de Froguesia de Sezures. Prcpôs quo a sesso do junho seja realizada as 

freguesia onde no tenha sido rea!imda nenhuma sessäo ha mais tempo. Mas, tuna voz quo as Juntas do 

Freguesia de Germil e do Sezures do memento nie rthnem as condiçes necessãrias, talvez se volte a 

reatizar no Freguesia de 

PERIODO RESERYADO A INTERVENCA() DO IIIIBLICO 

Näo so verificou qualquer tipo do intervençc poi parte do püblico nesic periodo. 

ENCERRAMENTO 

As deliberaçcs toniadas foram aprovadas em mimita, no final da sesso, pam efeitos iinediatos. 

E, nada mais havendo a tratar, a Presidente daAssembleiaMunieipal declaron encerrada a sessäo, 

as vinte horns e trinta minutes, da qual se lavrou a presente aid que, depois do lida o aprovada, vai 5cr 

devidamenic assinada, nos termos da lei, par mini, Flisabete Barbosa Fernandes Clare do quadra dopessea1 

da Câmara Municipal qtie a redigi e polo Senhor Presidente da Assoniblein Municipal. ------------------------ 

AAssist. Operacional, 

J2Zhehe1e rQaA& 

0 Presidente da AmbIeiaM1 



Anexos 

lnformaçao do Presidenle da CãFnara sohie a atividade municipal e situação financeira do Municipio; 

- Moção score a munieipalizacäo da Escola Pilblica apresentada P1'  nembro Pedro Pina Nobrega;--------

- Proposta de deIiberaço do membro Pedro Pina Nébrega -Local do roalizaçâo dos sessôes da Assembleia 

Municipal; ------------------------------- 

- Propostas apreseiitadas pela Cârnara 

Reiatório de gesUlo e docuinentos de prestaçiio de contas do anode 2014; ------------------------------------

Grandes opcöes do Piano para 2015- P Rcviso; ------------------------------------------------------------- 

Or gain ento Municipal par-a 2015- F' Rev iso;--------------------------------------------------------------------- 

Regulamentos- Rego lamento e tabela de taxas, precos e tarifas -AlIeraç1o; ------------------------------

Regniarnontos- Regulomento e tabela de taxas, precos a tarifas -Aiteraçäo; ---------------------------------

Acordos de execuçio de delcgaçio de competéncias nas Juntas de Freguesia; -------------------------------- 

Licenciamentos - Pedreira de "Sanijilies - DcclaraçAo de Interesse Pübhco Municipal". --------------------- 
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InformaçAo do Presiclente da Cãmara a Assembicia Municipal 

Em cumprimonto do estipulado na alinea c), fl.0  2 do art.° 25°, conjugado corn o fl,0  4 do art.3  
350 da Lei n.° 7512013, de 12 de setembro, presta-se a seguinte Informaçao: 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

• Reforço do desenvolvimento económico e da sustentabilidade; 
• Plancamento urbanistico e ordenamento do território; 
• Requalificaçao da rede viária e equipameiilos municipais; 
• Dinamiztçao socloeducativa, cultural c desportiva; 
• Formaçâo continua, visando a progressiva mdllioria, eiiciência e eflccia dos 

serviços municipals. 

J - PRINCIPAlS EMPREITADAS EM CURSO 

1. Empreitada n.° 16/2008, "Energias Renováveis (Sistemas Solares Fotovoltaicos e Ténnicos 
no Edificio da Piscina, dos Paços do Conceiho. dos Armazons e Oficinas) ", pelo valor de 
133.730,006 + IVA (fase do conclusao); 
2. Empreitada fl.0  8/2009, "Beneficiaçao de Caminhos Rurais - Caminho Rural Sezures - Limite 
do Concelho (Satäo - Perth 129), pelo valor de 149.910,786 + IVA (fase de receçAo provisoria); 
3. Empreitada ri.0  3/2010, "Area de Acolhimento Empresarial de Esmolfe - Sezures", pelo valor 
de 672,704,61€ + IVA (fase de receção provisoria); 
4. Empreitada n.° 12/2013, "Pavirnentaçio da Estrada de Sezures - Santa Clara", pelo valor de 
285.571,45€ + IVA (fase de execucao); 
5. Empreitada it0  16/2013, 'Caminho Iadao - Vila Corça (Limite do Conceiho) ", pelo valor do 
30.225,95€ + WA (fase de execuçäo, devido a realizacao de trabaihos a mais); 
6. Empreitada n? 19/2013, "RequaiilTrcaçao da Rede Viaria - Beneficiaçao da Estrada de Acesso 
ao Lameiro Cavado", pelo valor de 19.068,876 + IVA (fase de execuçäo, devido a rea1izaçio de 
trabalhos a mais); 
7. Empreitada n.°  23/2013, 'Requa1iLieaço da Rede Viária - Estrada Municipal 1429 Boco", 
pelo valor de 40.927,35€ + IVA (fase de execuço, devido a realizaçäo de trabaihos a mais); 
8. Empreitada it0  25/2013, "Caminho da Quinta da Regada da Pedra - Correndinha", pelo valor 
de 4092735€ + IVA (fase de execuço, devido a rcalizaçao Ic trabaihos a mais); 
9. Empreitada n.° 5/2014, "Concluso de obras em lotenmento por conta do loteador 
(Lotearnento n.°  1/2001- Quinta do Ribeiro / parcjuc infantil)", pelo valor de 13.000,006 + IVA 
(fase dc exeeuco); 
10. Empreitada fl.0  7/2014 'Bencuicação e Conservaço da Rede Viaria - Troço Antas - Lirnite 
do Conceiho" - pelo valor de 15.800,90e + IVA (fase de eonclusäo); 
I]. Empreitada n.°  10/2014, "Conservaçäo e ampliaçao de redes dc sancainento, redes de águas 
pluviais (Travessa ADD - Feira)" - polo valor de t 7.981,81 € + IVA (Fase de coneiusEo); 
12. Empreitada n.°  12/2014, "Estrada Sezures - Boco - Quinta da Ponte - Moradia (CM 1429-
Quinta da ponte - Moradia '.- Lirnite do coricelbo) " pelo valor de 149.358,366 + IVA (fase de 
cxccucäo); 
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13. Empreitada n.° 13/2014. "Beneficiaçae e ConscrvaçAo da Rede Viária - Estrada Municipal 
603, entre as localidades de Pindo do Baixo e Pindo de Cima", polo valor de 13262,3% + IVA 
(fase do conclusâo); 
14. Empreitada ri.0  21/2014, "Conservaçci e Ampliacan da Redo de Saneamento - Coletor de 
Esgotos pa Rua do Ribeiro - Rua da ADD", pete valor do 7.800,006 + IVA (fase do execuçäo); 
15. Enipreitada n.° 22/2014. "Beneficiaçao de Arruamentos - Lotearnento da Ribeira - 
Tnfraestruturas Elétricas", polo valor de 21.753,80E + IVA (fase de eonclusào); 
16. Empreitada n.° 26/2014, Arruarnento da Zona Desportiva Integrada da Escola C+S a 
Moita", pelo valo cM 23.608,8 16 + IVA (fase do cxecuçäo); 
17. Empreitada n.° 30/2014, "Beneficiaçao e Conservaçao da Rede Viária - Estrada Municipal 
329, Conservação e Arnpliaçäo do Rede de Saneamento e Rede de Aguas Pluviais (Ampiiaco) - 
GOje", polo valor cM 53.617,536 + IVA (fase de execuçAo); 
18. Empreitada n.° 31/2014, "Beneficiação e Conservaçao da Redc Viária - EM 1422, Lazncgal 

Ribeira - cruzamento Para Trancoselos - Mambos da Roda (EM. 1422) - EM 615 na 
localidade de Real", polo valor de 29.722,736 + IVA (fase do exeeucäo); 
19. Empreitada n.° 1/2015, "Bencficiaçao de Anuinaneto - RequalificaçAo, Execuçao cM 
Acessibilidades pedoflais na Rua do Cruzciro, Rua do Lar, Rua da Banda Musical, Rim 
Alexandre Herculano e Execuço de Rotundas na Vita - Constmçao do Rotunda na Avenida 
Castendo" - Preço base de 115340,036 (fase do coricurso). 

11- ATIYTOADES EXECUTADAS Nm ADIWINISTRAçAO DIRETA 

1. Casa cM Apolo e W.C. - Large de Festas São Simao - Aldeia do Casal Diz Pindo; 
2. Constmção cia acesso as fossas cia Minério - Real; 
3. Limpeza do espaço envolvente so Mosteiro Santo Sepuicro; 
4. Caleetamento das hernrns na Ribeira - Real; 
5. Ramal Aguas pluviais e sanearnento na estrada Principal - Real; 
6. tviuro cM suporte do terras - Pousadas - Castelo cM Penalva; 
7. BeneficiaçAo do passeios - ma Combatentes do Ultramar - Penalva do Castelo; 
S. Calcetaniento da ma da Via Sacra - Casa] Diz - Pindo; 
9. Liinpeza do espaço evolvente so Campo Municipal da Cerca; 
10. Beneficiaçao da entrada da estrada Municipal de Insua; 
Ii. Construcao de fossa sética e ramal de saneawento pa zona poente do Vila Cova do 

Covelo; 
2. Mum de suporte do terms in estrada Municipal - Roriz; 

13. Rama] Aguas pluviais - Quintas - Castelo de Penalva; 
14. Ramal de água e esgoto e retirada das árvores Rua cia Boeha - Real; 
5. Ligago do ramal do água c esgoto ao polidesportivo da A.C.R.S do Real; 

16. Constmção dc muro e largo em Aldcia de Soito de Vide; 
17. Anipliaçao da rode do água, saneamento e Aguas pluviais pa ma da Paz— Sangemil; 
18. AmpliaçAo do ramal do sancamento na ma da Capela Sezures; 
19. Muro do suporte tetras na estrada Municipal 6O4- Lisci - Trancozelos; 
20. Calcetamento, rnuros de suporte e rode do Aguas pluviais no caminho do Cortinhal - 

Trancozelos - São Romo. 
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In - ATIVIDADES PROMO VIDAS OU APOIADAS PELO MUNIC1PIO 

1. No dia 22 de feverciro, realizou-se a Caminhada "Tritho da Pala Branca", inte.grada no 
projeto "Penalva em Movitnento"; 

2. A Autarquia proporcionou no dia 25 de fevereiro urn momento de degustaçao dos 
produlos locals mais emblemáticos do coneetho - Queijo da Serra da Estrela, Maca 
Bravo de Esmolfe, Vinho Dao de Penalva e 0 Pastel dc £cijäo "Castendo", no Botsa do 
Turisnio de Lisboa (BTL); 

3. As Piscinas Municipais, receberam na rude do dia 7 de marco, o 25° Torneio de nataço 
Prof Afonso Saidanha, onde participaram ecrea de duas centenas e rneia dc atletas; 

4. Decorren no din 16 do marco, no Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo a 
iniciativa 'Escolas Finpreendedoras da Cllvl Viseu Dao Lathes' promovida pela Cmara 
Municipal Comunidade Intemunicipal da Regio Do Lathes e Agwpamento de 
Escolas, corn o objetivo dc promover o espirito de iniciativa e empreendedor nos jovens 
em idade escolar, procurando estirnular 0 espirito de iniciativa, envolvendo alunos, 
professores, empresas e cnnprcsârios da regiäo onde a cratividade e a inovaçào so 
valorizadas c reconhecjdas; 

5. A Escola Municipal de Nataç?io dc Penalva do Castelo participou no dia 21 de marco e 18 
de abril, no Circuito Municipal dos Escolas de Nataçao, nas Piscinas Municipais de 
Castro Daire e Vita Nova de Paiva; 

6. A Cãmara Municipal através do seu Banco Local de Voluntariado e corn a parLicipaçäo 
do Agrupamento do Escuteiros 149 de Insua-Penalva do Castelo, colaborou no 20 
PeditOrio PAblico da Europacolon Portugal; 

7. A Cornissao de Proteção de Crianças e Jovens(CPCJ) de Penalva do Castelo, em 
articulaçao corn a Cuarda Nacional Republicana - Equipa da Escola Segura do 
Destacarnento Territorial de Mangualde, prorncrveu no dia 19 de marco, no Auditorio da 
EscolaSede do Agrupanento de Escolas de Penalva do Castelo, a sessEo "Bullying e 
Vioténcia cm Contexto Escolar", onde foram abordados os temas do bullying e do 
cyberbullying; 

8. No dia 19 de marco, o Municipio de Penalva do Castelo recebeu urn grupo dc alunos do 
Agrupamento de Escolas de Caldas da Rainha corn idades compreendidas entre 12 e 13 
anos que estiveram em visita do estudo a nossa região e no nosso concelho; 

9. A Comissao de Proteçao de Ciianças e Jovens (CPCJ) de Penalva do Castelo, em 
articutaço corn a Cmara Municipal e o Agrupamento do Escolas de Penalva do Castelo, 
assinala, peio terceiro ann consecutivo, o inés de abril como o "Més da Prevenço dos 
Maus-Tratos na Infincia"; 

10. A Cmara Municipal err parceria corn a Associaçao dos Amigos Alunos do Liceu de 
Viseu promoverani no dia II de abril, urn almoço intitulado "Una festa para os 
sentidos". no Zambeze Rcstaurante. em Lisboa, onde foram saboreados vinhos dos 
proclutores-engarrafadores do concetho do Penalva do Castelo, nomeadamente: Adega 
Cooperativa do Ponalva do Castelo, Adega da Corga, Casa da Insua, Quinta da Rebotca, 
Quinta de Serrado (FTP Vinhos) Quinta da Vegia e o Queijo Serra da Estrela da 
Qucijaria do Germil e Casa da Insua; 

11. A Camara Municipal, através do son Gabinete de Desporto, Juvenlude e Tempos Livres 
em arlieulaçäo corn Comissac de Proteção dc Crianças e Jovens (CPCJ) dc Penalva do 
Castelo, realizaram 110 dia 12 dc abril, a Caminhada Azul, integrada no projeto "Penalva 
em Movirnento" e no "Mês da Prevençao dos Maus-Tratos na Infãncia" - abril, que 
contou corn cerca de nove dezenas de participantes; 
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12. A Biblioteca Municipal proruovdll, clurante o periodo de férias da Páscoa, urn conjunto 

diversijicado de atividades, de caráter lüdico-didatico, que visararn o desenvolviinento ic 
diversas competéncias e o enriquecimento dos tempos livres da sua coinunidade de 
leilores/utilizadores mais nov05; 

13. 0 projeto, "Litcracia lnform@tica  Para Todos", da Biblioteca Municipal, foi distinguido 
corn ulna rnenção honrosa pot "Boas Práticas em Bibliotecas Ptiblicas", nurna cerimónia 
presidida pelo Secretário de Estado da Cultura, que decorren, no dia 17 de abril, no 
Centro Cultural de Belém (CCB); 

14. A Câmara Municipal assinalou o Dia Internacional dos Monumentos e Sitios corn urn 
passein de cicloturismo pela rota de estrada - Lugares da Mernória: dlrcuito 2, no dia 18 
de abril; 

15. No dia 18 de abril, decon-eu a 2  ediçao da iniciativa 'Queue Serra da Estrela a Chef, na 
Casa on lnsua, uma organizaçäo da Cârnara Municipal, CIM, Visabeira Tui-isrno e 
Tut-ismo do Centro, onde estiveram cerca 200 participantes. A par desta iniciativa 
decorreu a açEo de promoçäo da 'Marca Turistica Viseu Do Laft5es', onde estiveram 
presentes cerca de 160 operadores turisticos nacionais; 

16. A Câmara Municipal em parceria corn a junta de freguesia de Castelo de Penalva, 
Associaçâo Cultural Castro Penn de AIim e apoio dos Bonibeiros Voluntários e Unidades 
de Cuidados a comunidades de Penalva do Castelo, pron-ioveu no dia 19 de abril 0 

Percurso Pedestre PR4 Rota dos Ambientes Rurais; 
17, No Ambito das comemoraçöes locais do 410  aniversârio da Revoluçao dos Craves, 

encontra-se patente ate dia 4 de maio, no atria c sala polivalente da Biblioteca Municipal, 
a exposiçäo "imagens, tetras e Sons de abril"; 

18, 0 Gabinete de Despoi-to, Juvenlude e Tempos Livres prornove o "Projeto Senior Ativo +" 
corn a realizaçao de uma aula de ginástica na IPSS e uma aula de hidroginástica na 
Pisetha Municipal sernanalmente; 

19. A Bibliotoca Municipal encontra-se a desenvolver o projeto "Idiomas", que pretende 
promover o ensino/aprendizagern de lInguas estrangeiras junto da sua comunidade de 
leitores/utilizadores, adults e sérüor. 

IV - ATIVIDADES PREVISTAS (PROMOVII)AS OU APOJADAS PELO 
MUNICtPJO) 

1. A CAmara Municipal em conjunto corn os responsfrveis polo projeto "Memoriam' 
assinaia o 41° Aniversário do 25 de Abril, corn uma prograrnaäo cultural que Se 
desenvolve durante as dias 24 e 25 abril de 2015; 

2. No dia 25 de abril, pelas 21:30 boras, na sede da Banda Musical Recreativa decorre uma 
sessâo de "Noite de Fades"; 

3. A abertura dos logos Desporftvos de Penalva do Castelo 2015 esta marcada para a dia 26 
de abril, corn a pi ática da modalidade, a atletismo; 

4. No dia 1 de maio, Para assinalar as comemoraçOes do 10  de Maio / Cornemoraçoes dos 
190 Anos de Existência da Banda Musical e Recreativa decorre urn programa musical 
diversificado, prernovido pela Crnara Municipal one parceria corn a Banda Musical e 
Recreativa; 

5. "Maio, Mës do Coraçao" - 110 dia 17 do maio, a Cãrnara Municipal atráves do see 
Qabinete de Desporto, Juventude e Tempos Livres e Nikko Regional do Comm da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro realizarn a 'Carninhada polo Coraçao', corn o intuita de 
alertar a população para a probleniática das doenças cardiovasculares; 
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6. Nos dias 3 (Penalva do Caslelo), 17 (Trancozelos) e 31 ((iermil) de main, realiza-se a 

tradiciorial Festa da Müsiea, que congrega as Associacoes/Coletividades e Eseolas de 
Musica conceihias; 

7. No din 24 de maio realiza-se a XI Pereurso Pedestre 1-Iist6rico/Cultural - Caminho dos 
Galegos, uma organizaçào conjunta do Agi-upaniento Escolas Penalva do Castelo, União 
das Freguesias de Mareco e Vila Cova do Covelo, Junta de Frcgucsia de Castelo de 
Penalva e Cãmara Municipal. 

V - SITuAcAO FINANCEIRA (saldos e dividas a fornecedores -20 de abril de 2015) 

1 - Disponibilidades: 

Caixa: ................ ......... ............ ..................  ........ .............. 	I 059,60€ 

Fundos de maneio ........................................................4 20000€ 

Depósitos a ordein .....................................................726 667,95€ 

Depósitos a plaza ........................................2 000 000,006 

fatal de disponibilidades......  .......................... 2731 927,55€ 

2— Partieipaçoes: 

As parlicipaçöes financeiras detidas pelo muiiicipio são as seguintes: 

- Negócios e lnovaçocs Tecuológicas (NIT). .................... 1 000 açöes x 4,99€ 4 990,00 € 

- WRC - Agëncia de Desenvolvimento Regional: ...... ........ 500 açöes x 5,006 = 2 500,00 € 

- MATEVISEU - Matadouro Regional de Vise-u, S.A ... ..3600 açOes x 5,00€ 18 000,006 

3—Divida: 

Cut-to prazo: 

Créditos cornerciais- ................................................173 75271€ 

Médlo e longo prazo: 

Creditos bancários-  ................................................2 125 566,26E 

Pági 46 



MUNICiPIG DL I'ENALVA DO CASTEI,O 

VI- RECURSOS HIERARQUICOS 

Nada a registar. 

VII - PROCESSOS JUIMCIAIS PENDENTES 

- Processo 630/14.3 BEVIS - Äç?íø Acirninistrativa comum - Autor Jñlio Alberto de 
Albuquerque Figuciredo, valor reclamado €47936791 

- Frocesso 6/1996 TAF 1824/2004 Impugnante Maria Teresa de Jesus Lima Abranches Pinto 
Lobao - valor reciarnado 6.181.300$00 - €30.832,18. 

Penalva do Castelo, 22 de abril de 2015 

o Presid 	a Cthnara 

(Francisco Lopes d Carvalho) 
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COPIA DE PARTE Ilk AlA DA REUNIAO ORDINARIA ELk 
CApnARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO cASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E TRÉS DE JANEIRO DE DOES MILE QUTNZE: ------- 

"12.11 - REGLILAMENTOS - REGULAMENTO F TABELA DE TAXAS, 
PREOS £ TARIFAS - ALTERAçA0: ------------------------------------------------
0 sen/icr Presidente dci Cflniara cipresentozi unza proposfa do Seguin to teor: -----------------
"No prednthu!o do pro/eta de aiteraçäo cia "Regulcirnento e Tci&ela de Taxas, Prcas e 
Tarifas", estão fitndanwntadas e justificadas as razöes que levararn a elaboração do 
kegulamento que se anexa- --------------------------------------------------------------------------- 
As.9i!n, proponho que a Cflrnara delibere, ao abrigo do auinea It) e ccc), do nümero urn, do 
artigo trinta e his, do anexo urn, dci Let nürnero setentu e cinco barn dots mil e treze, c/c 
doze de setembro, aprovar a projeto de Regulatnenlo, que se anexa, e seja submetido a 
aproz'acio c/a Assemblela Municipal conforinc deternuna o disposto nos arftgos cento e 
doze, nuinero sete e cluzL'ntos e quarenta e urn c/a Constituiçiio cia Repüblccz Portuguesa, 
urtigo oitaz'o, nüinero urn, do Regime Gem! c/as Taxs dus Autarquias Loads, aprovado 
pela Let ;iitmero cinquenta e três traço E barra dots wit e sets, de vinte e nove c/c 

Dezerubro, ailnecis b) e g), do nthnero urn, do artigo virne e cinco, do anexo urn, dci Let 
ncimero setenLu e cinco bairn dots wit e treze, de doze de setembro, bern coma dos urNgas 
catorze, & inca 4) e z'inte, do Regime Pinanceiro das Autarquias Locals e Entidades 
Intermuni cipals, aprovado pela Lei nümero setenta e He harra dais mit e treze, c/c trés 
c/c setembro, logo que seja dada cuinprimento ao disposto no urtigo cento e dezoito do 
Cod/go do Procedirnento Administrauivo, aprovado pelo Decreto-Lei nenero 
qucflrocentos quarenta e dots barrer noveiita e urn, de quinze de Noveinbro, no still 
redaçãoatual," -------------------------------------------------------- ---------------------- -----------
A Cârnara de/iherou, par unaniinidade, ciprovar ci presente propostu.--------------------------
Os vereadores, senhores Curios Ferreira dos Santos e Pedro Jorge Cubic! Man teiro, 
apresentarcim UNU1 interoençdo do seguinte tour: ------------------------------------------ --------- 
"Na a/terução do "Regularnento e lube/u de 'Taxas, Props e Tanfas", upresentámos 
propostas, no sen tic/a c/c introduzir elernentos de dzferenciacdo posit/va porn a poputacão 
do conceiho c/c Penalva do Caste/a. ------ 
Pam aldiv 6113 aspetos rnai.5 especIficos, sulientanws a disponibilidade Para a infroduçc7o flu 

versão final do docurnento de urn "Regime Especial de Incentivos", que a seguir 

"Urn. Dc forum a incenlivar a fixncão c/c popu1acao joveni no concetho c/c Pena/va do 
Caste/a, desde que, curnulativaniente, o requerente se/a residente, possua domicillo fiscal 
no cancel/ia de Penalva do Caste/a, e ten/ia menus c/c quarenta arias: 
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a) As taxas previstas nos urtigos oltenta e alto a noventa e nos artigos noventa e sets a 
cento e treze da "Tabela de Taxas e Preps" säo reduzidas em cinquenta par cento, desde 
que a ediJicaqao se destine a lzabitaçiio prOpn ------------------ 
Li) Os precos a suportar pc/a recolha de resIduos só/idos, sanearnento e abastecimento de 
dgua, prez'istos nos artigos vinte e nave, trinta e trés e trinta e sew da "Tabela de Taxas e 
Preps" são reduzidos em vinte e CIUCO POT cento, desde que referentes a habitação 
prdpria do agregado familiar. -- ----.------------ 
Dois. Defonna a incenUvar a reabititação urbctnistica na area do conceiho tie Penalva do 
Castelo, desde que 9 requerente se/a residente e possua domicflio fiscal no cancel/jo de 
Penalva do Castelo, estnbelecem-se as seguiettes critérios de reduçao das tans previstas 
nos artigos aitenta e oito a noventa e nos arUgos noventa e seis a cento e treze da "Tabelu 
tie Taxas e Preps": ------------------------------------------------------------------------------------ 
a) Reduço tie quarenta par cento this taxas previstas, na recuperacão C reconstrução de 
edfIcios situados nos aglonzerados urbanus e ugimnercidos rivals definidos no PDM; 
b) Redução de vinte e cinco par cento das taxas previstas, no recuperaco tie edificias 
situados nas restantes tfreas do conce/ho; ---------------------------- ----------------- ------------ 
c) A redução de taxas refrrenciadas nas a/Incas anteriores sofre urna majoracão tie 
cinquenta par cento, nas situaçJes em que a reahi/itação e reconstrução de edificios 
envolvaajunçcTio de pc/a menus dois urtigos matriciais". -------- 
A iinptementucão destes incentivos ao nivel das taxas e preps do MunicIpio deve 
tainbéin ser conzplenientada coin uma poiltica fiscal tic Indole municipal, amiga das 
fanillias e das empresas, que, ao nivel do IRS e do Th41, diferencie positivamente o 
concellio de Penalva do Castelo " -------------------------------------------------------------------- 

A presente aid foi aprovada, em minuta, no final da reunio, para 
efeitosirnediatos.----------------------------------------------------------------------------

--Está conforme 
Divisao AdministrJtca do MunicIpic de Penalva do Castelo, 21 de abril 

de 2015. 	 (Th 
0 C7J,ordenador TOcnicu 

A 
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COPL4 DE PARTE DA ATh DA REIJMAO ORDHVA.RIA DA 
CAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENAL VA DO CASTELO, 
REA.LIZADA EM DEZ DE AJJRIL DE DOIS MIL € QLIIWZE: ---------------------- 

"12.11 - REGIJLAMENTOS - REGUL4MEWFO E TABELA DE TAX/IS, 
PRE(:OSETARIFAS - ALTERAçAO: ------------------------------------------------
Presente uin oficio da Junta de Freguesia de Real, apresentando, no ânthito do inquërito 
püblico, wina pro posta do alternç5o a Tabela do taxas e precos, no sentido d.c serenz 
elirninudas as verbas referentes as atividades cilversas cJue já nay silo da cornpeência c/a 
Cdrnara Municipal e re/utiz'as aos licenciarnentus c/c atividade de guurda-notunw, do 
z'enda ambu/ante tie lotcirias, do arrurnczdor de autornóveis e de atividades ruidosas de 
cardter fernpordrio que respeiteni a frstas populures, rornarias, feiras, arraiais e hal/es, 
bern coino a inclusdo de urna nova n1brica pam a emissäo da Licença Especial d.c RuIcio 
no cczso do festus populures, rorncrias, feiras, cirralais e hailes, quando a /icença for 
enittida pc/us Juntas tic Preguesias a queni a Camara Municipal delegur esta 
corn petit cia, acorn parthado d.c urna inforinacio dos seroiços ac/minis frativos, do seguinte 
fear: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dc acordo corn a despaclzo exarado por VExa.  no ojicia do Presidente da Junta de 
Preguesa do Real, clutado tie urn do corrente mis, re/ativarnente a "Alteração do 
Regulaniento C 7abela de Taxas e Preços'T, cumpre-me infonnar 0 seguinte: -----------------
- A apresentaçtio dos consideraçöes, ainda estlo dentro do prazo do audiência; ---------------
- Relcitivamente as verhas referentes as atividades diversas quejá inTo são da competéncia 
da C,2rnara Municipal, deverdo 8cr cli nincidas, apenas, as referentes cws licencianientos 
"Venda ainbulunte tie lotavius" e de "Arrumador do autoinóoeis", constantes dos artigos 
sessena e urn C sessenta e dais do proposta tie Tabehi c/c taxas e Preços, urna vez que a 
licenciarnento de guardas noWrnos, aincla se encontra no esfera da conipctência do 
Municipio, conforme previsto no Decreto-Lei nth'nero trezentos e dez harm dois mll e 
dais, etc dezoito de dezenthro, corn a aUerczçäo da tel riüvnero setenta e cinco bairn dais mll 
L heze, de doze de setembro. No que concerne as atividades ruidosas tie cartiter 
tern pordrio que respcUern a festas populaces, rornarias, feiras, arrajuis e buile, upenas 
deverá ser retificada a redcição da ulinea a), do artiga dezoito, da mencionada Tube/u de 
taxas e Preps, a qual deverd passar a constar "Divertimentos püblicos, que não sejarn da 
coinpetênciu dos Jun Las do Preguesia"; -------------------------------------------------------------
- Relatiz'arnente a licença especial c/c ruldo, não deverd ser aiterada, uina vcz ijuc a 
mesma não ser apenus parafestas popcilares, rornarias, feiras, arralais e baües, num -urn 
not universo desituaçJes, designadaniente previstas no urtigo segundo do Reguluinento 
Genii do Rulcia "a) Construção, reconstrução, arnpiicicão, a/tern çãü on conservação de 
edijicaçães; b) Obras tie coi?struçio civil; c) Laborução de estabelecimentos induslriais, 
conerciuis e c/c serviços; ci) Equipanientos purci utilização no exterior; e) Infraeyturas 
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de fransporte, velculos e frdfe gas; fi Espetdculos, diversães, manifestaçães des portivus; g) 
Sistenias sonoros de alizrmc e ao ruldo de vizinlurnça." ----------------------------------------
A Cflmara, tendo par base a inforrnacao dos serviços adminisfrativos, deliberou, Por 
unanirnidade, rctijficar a proposta cia Tabela de Taxas de Props, no sentido de: --------------
Urn - Elhninar as arhgos sessenta e urn (Venda anthulunte de loturias) e sessenta e dais 
(Arrurnudor de uutoinóveis); --------------------------------------------------------------------------
Dais Retficcir a redação do texto constunte cia alInea a, do artigo dezoito, passando a 
mesnia a ser "Divertimentos püblicos, cjue nay sejani cia conipetência dos Juntas tie 

Freguesia------- -------------------------------------------------------------------------------------------
Muis deliberou, par urwunnidade, subnieer a ruesma a aproz'ação da Assernbleia 
Municipal, confornze deliberaçflo cczraardria de vitae e três de janeiro do corrente ano"---- 

A presente ata foi aprovada, em minuta, no final da reuniâo, pant 
efeitosimediatos.— ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ Está conforme ------ 
Divisio Administta)ivrdo Municipio de Pen&va do Castelo, 21 de abri! 

de 2015. 
O Co rdenador Tecnico 
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COPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIAO ORD1NARIA DA 
cAMARA MUNICIPAL DO CONCELIIO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADAEMDEZDEABRILDEDOISMILEQWNZE: ---------------------- 

"08.08.05 - ACORDOS DE ExEcucAo DE DELEGAçA0 LEGAL DE 
COMPETENCL4S NAS JUNTAS DE FREGUESIA: ---------------------------------
0 sen/wi Presidente da Camara apresentou urna proposta do seguinte teor: --
Considerundoque: ---------- --------------- ---------------------- ------------------ ------------- 
o regime jurithco aprovado pela Lei nünzero setenta e cinco &arrct dais mit. e !rreze, de 
doze tie seteinbro, prevê a concretização c/a delcgacffo legal c/c corn peências ufravEs c/a 
celebraçëio c/c acordos tie execuçffo, previstcz no artigo cento e frmnta c dois enfre as órgdos 
dos municipios e dasfreguesias norneadcznwnte pant lilnpeza c/c oias e espuços pCibLicos, 
sarjease sumidouros; ------------------------ ------------------------------------------------------------- 
Considerando que, no usa eta cornpeténcia prevista na alInea 1), do nthnero urn, do artigo 
trinta e ties cia Eel setenta e cinco barra dois mil e tine, de doze c/c seteinbro, compete a 
Cãnwra Municipal aprovar a minuta dos acordos c/c execuço tie delegacão legal c/c 
conipetêucias a ceiehrar corn as Juntas c/c Freguesia e submetê-la, nos termos do disposto 
na a/inca m), do nürnero urn do mesmo diploma legal, a Assemblein Municipal, pant 
efeitos c/c autorizaçiio tie celebração do respet-ivo acordo, coiiforme esfrthelecido na a.lInea 
Ic), do náinerv urn, do artigo vinte e cinco dr mesma Lei; - 
Assirn, nos tent vs mevistos na Lei supra citada, proponJio que sejam celebrados Acathas 
c/c Execuçtio entre a Cdniarn Municipal e as Juntas c/c Preguesia do Cancel/to, pant a 
exercIclo das coinpelincias previstas na alinea b), do nurnero urn, do artigo cento e frmnta 
e dois, conforme mnnita que se aneru, bern conic a revogacJo dos con tratos 
interadministrativos c/c dclegaçüa cit coinpetências celebrados corn as Juntas tie Preguesia 
Para conservaçdo e limpeza de bennas e valetas, apravadcs em reunitio c/c Cãniara cit 
onze tie ubñl tie dais ruil e catorze e autorizados pc/a Assernb?eia Municipal em sessüo tie 
vials e otto c/c abril c/c dois pull e catorze.-----------------------------------------------------------
ACORDO DE ExEcu cAo DA. DELEGA AO LEGAL 013 COMPETE WCIAS DO 
MLThJTC!P1O DE PENALVA DO CASTELO WA FREGUESIA/UWIAO DE 
FREGUESIAS DE 	PARA LIMPEZA DE VMS E ESPAOS 
P[IBLICOS, SARGETAS E SL[MIDOLIROS ----------------------------------------------------
Consideranclo que: -------------------------------------------- 
o regime jundico aprovado peta Lei nürnero setenta e cinco barn dois mil e treze, de 
doze de setenthro, prevé a concretizaçiio cia delegacao legal de corn petências através do 
cc! ebração c/c acordos c/c execução, prevista no artigo cenfo e trinta e dais, enfte as órgãos 
dos municIpios e dasfreguesias nomeadainente pan linipeza tie vias e espacos püblicos, 
sarfetas C surnidouros; --------------------------------------------------------------------------------- 
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Os Acordos de Excuçcio devern prever expressczmente os recursos humunos, 
pafrirnoniais e Jinanceiros necessaries e suficientes cia erercicio tie todas on algurnas this 
cornpe&ncius previshzs no citudo artigo;---- 
A iwgoc-iucão, celebração, execuçdo e cessaçiio destes acordos de execuçiio obedecein aos 
principios tin igualdade; do nao discriminaçdo; cia estubilidude; do prossecuçiio do 
interesso püblico; do con Linuidude do prescicäo do serviço piiblica; e cia necessidade e 
siflciência dos recursos;------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando ainda cjue:---- 	------------------------------------- 
A Cênuzra Municipal deliberou7  cm vinte e cinco tie outrthro tie dais mil e treze, delegar 
no Presidente do Cdmara a competéncia pam discu fir e preparar corn as juntas tie 
Freguesia as acordos tie execuço, nos tennos cia aLmncu 1), do nürnero urn, do artigo 
trinta e três do Anexo [ tin Let iumero setenta e cinco barra dots mU e froze, de doze de 
setern&ro; - --------------------------------------------- ----------------------- --------------------- 

A Junta tie Freguesia tie 	deliberou, em ______ tie 	de dais mil 
e_, deiegar no Presidente do Junta ci cornpetênda parci discutir e prepanir corn a 
CThrara Municipal as acordos tie execuçiio, nos termos cia u/inca it), do nárnero urn, do 
artigo dezusseis do Anexo I cia Lei nürnera setenta e cinco barra dots mit e treze, de doze 
tiesetembro. ---------------------- ----------------------------------------------------------- ---------- 

Arnbos as Presidentes procedervu a disctrsso e preparacdo ties Ic acordo, cuja proposta 
tie celehracJofoi deliberada pela Cãrnara Municipal em 	tie 	de dois mil 
e quinze e autorizada pc/u Assembicia Municipal em ______ tie 	de dais 
mil e quinze; e pc/u Junta tie Freguesia em ______ tie 	de dais mil e quinze e 
ciutorizczda pc/a Assernbleia tie Freguesia em -de 	tie dais mll e 

quinze------------------------------------------------- ----------------------- 
Assim, é celebrado o presente acordo tie execuçaio, nos termos C ptira 05 efeitos do disposto 
no artigo cento e trinta e dais e cento e trinta e trés do Anexo 7 do Lei nürnero setenta e 
cinco bairn dots nill e treze, tie doze tie setembro, entre: -------------------------------------------
o MunicIpio tie Penalva do Ccistelo, coin a NIPC 506792404, coin sede via Avenida 
Castendo trés mil cjuinlwntos e cinquenta &uça cento e aitenfa e cinco Penalva do 
Custelo, e corn a endereço eletrónico zcm-penalvadocastelopt, representado pelo 
Exrno. Senhor Presidente cia Cdmcira Municipal, Francisco Lopes tie Carvulko, no USa 

tins corn petências prez'istas new a/incus a) e cX do nümerv urn e nit aUnea fi, do nüinero 
dais, do artigo trinta e cinco do Anexo I cia Let ndinera seten& e cinco barra dais intl e 
treze, de doze do setembro, Coma Prirneiro Outorgante ------------------------------------------- 
E---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A ireguesia/Uniiio tie Freguesias tie 	corn a NIPC 

£ corn sede no 	, e coin a 
endereço eletrónico 	 representada pc/v 
Enno. Serthor Presidente do Junta tie Freguesia, 	no 
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usa dos conipetêrwias previstas nas ailneas a) e g, do nü;nero urn, do artigo dezoito do 
Anexo I do Lei n(inero setenta e cinco barra dais mil e treze, de doze de setembro, coma 
Segundo Outorgante;-----------  ----- -- ------ 	 ------------- 

Que se ira' regerpeias cidusulasseguintes: -------------------------------------------------____ 
Cl(iusula Primeira ------------ ------------------------------------------------------------ ---- 	-- 
Objetodo contrato -------------------------------------------------------------------------------- 
Opresente UCOTciG tern par objeto a definicffo dos condiçaes de delegacJo legal e exercido, 
pam a Junta tie Freguesia, dci competência a que se refere a ailnea b), do nümero urn, do 
urtigo centu e trinta e dais do Anexo I dii Lei nzirnero setenta e cinco burnt dois mil e 
treze, de daze de setenebro. ---------------------------------------------------- 
Cldusula Segundo ---------------- - ------------------------------------------ ------- 	--- 

DisposicJes e cldusulas pm que se rege a acordo -------- ---------------- -------------------------
Urn. Na execuço do presente acordo de execução observar-se-ão: ------------------------------ 
a) As cidusulas deste acardo; ---------------------------------------------------------- 
b) A Lei nürnero setenta e cinco burra dais mil e treze, de doze de setenthro, e o regtme 
juridico nc/a aprozada; --- - 
Dois. Subsidiariamenle, aplicani-se ainda:---------------------------------------------------------
a) 0 Cádigo dos Contrntos Püb/icos;- ------------------------------------------------------- 
Li) 0 COdigo do Pracedirnenta Adininistrativo. --------------------------------------------- 
C!dusultz Terceira --------------------------------------------------------------------- 
Prazodo acordo ---- ------------- --------------------- --------- ------------- 

0 periodo de vigência do acordo de execuçëio coincide corn a duraçia do inandato dci 
Assembleici Municipal de Penalva do Castelo, scm prejuizo do disposto na cláusu/a 

Cláusula Qucarta --- - 
ObrigaçSes----------------------------------------------------------------------------------------------
Urn. Constitui obrigacffo do Privizeiro Outorganie efrtuar a afetaçdo dos recursos 
financeiros necessdrios e sujicientes nos ternios do artigo seguinte; ----------------------------
Dais. Constiwi obrigacao do Segundo Outorgunte, no ámbito do objeto deste acordo a 
limpeza das vias e espacos pabuicos, sargetcis e surnidouros do freguesia, nos termos dim 
orientaçães referidas no Anexo I. -------------- — ----- -  	 - - - - - - -- -  
Cldusula Quinta ----------------------------- - -- 	-- - ------------------------------------ -------- 

Afetacão de recursos ------------------------------------------------------------------------------------
LIin. Os recursos financeiros a afe tar a execução deste acordo 5O as niencionados no 
nuipci financeiro que constifui a Anexo 11 deste acordo c dc/c faz parte integiunte, os 
quaisforam apurados tendo per base os quilórnetros lineares this vias a intervencionar;----
Dais. 0 pagarnento sera efetuado em duas trenches, sendo a prirneira, a tItulo de 
adiantamento, durante a rnês cit maio, e a segunda após cornunicaço e confirmacão do 
execuçffo dos trtthul has. ----------------------------------------------- -- -- 
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CláusulaSexta -------------------------------------------------------------- -- ---------- - 
Exeatçuo e Auutiuçdo do Acorck' ----- -- 
A execuçäo e avaliaçdo do presente acordo serdo feitus, a todo a tempo e de fonna 
continua, pelos serviços do Primeiro OuLorgante que, pam o efeilo, poderäo realizar 
reunides conjun Los e perióc/icas corn a Segundo Outorgante, podendo solicitar todas as 
informacUes que considerarern pertinentes. -------- 	 --- 

Cidusula Set/ma --------------------------------------- ---- 
Cessaçrto do /vcordo --------------------------------------------------- --------------------------------- 
o acordo de cxecuçJo, Mo sendo suscetivel de revogacão, pode ser cessado nos tennos do 
rtigo cento e ftinta e quatro do Anexo I c/a Lei nümem set&nta e chico barnz dais mll e 

treze, c/c doze c/c setein bra. -  	 - - - ------ ---------------- 

Cldusu/a Oitcwci-------------- 	------------------------------ ------ ----------------------- - ---- 
Entradaem vigor---------------------- ---------------------------------- ---------------------

0 pr&sente acordo entra em vigor no c/ia seguinte a respetiva assinatura p&os 
outorgantes, produzindo efeitos a urn c/c nuzio c/c dais mil equinze. ------------------ 
Arnbos os outorgantes deverão puh/idtar, deoidwnente, este acordo, nos locais de estilo, e 
publicita-lo new sums pdginczs cia Internet. ----------- ------------- ------- --------- 

Municipia c/c Penalva do Castelo _______ de 	 dais mil e quinze. 
o Prcsülente da Cáenara Municipal, ------------------------------------------------- 

0 Presidente c/a Junta de Frcguesia. 

ANEXOI--- ------------------------------------------------------------------------------------ 
Orientaçãcs paru execucäb do Acordo ------------------------------------------------------- 
Arrucimentos--------------------------------------------------------------------------------  
Um. Uina vurredura quadrimestral c remoço dos residues sdlidos para depósito 

Dais. Limpeza c/as sargetus c surnick'uros. ------------------------------- -- 
Esfradas e caminiws nzunicipais (identificados no PDM) ---------------------------------------
Trës. Unici lirnpcza seinesfrul das bennas, voletas, sargetas e sumidouros.-------------------- 
ANEXOii --------------------------------------------------------------------------- 
Mapas Financeiros ---------------------------------------- ----- 
LIMPEZA 0/iS BERMAS E VALET/is --------- -------- ---------- 
(KM POR PREGLLESIA/Ut'J[AO DE FREGLLESIAS) 	------ -------------- - 
Uniäo this Frcgueias c/c Antas e Mae1a ---------------------------------------------------------
Kni - catorze virgula seiscenlos ---------------------------------------------------------------------- 
(Km x trezentos e cinquenta euros) - cinco flu1 cents e dez euros ---------------- — ------------ 
Freguesia Castelo c/c Pena/va ------------------------------------------------------------------------- 
Kin - LrinUz e três virgula quinhentus ------------ ----------- --------------- 

 

-- 

/ 
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(Kin x trezentos e cinquenta euros) - onze mU setecenths e vinte e cinco euros ------------- 
Freguesiu Esnwlfe -------------------------------- 	 ----- 
Kin - sete virgula quinhentos -----------  	 ------------ 
(Kin  x trezenlos e cinquenta euros) - dais mil seiscentos e vinte e cinco euros 
Preguesia Germil --------------------- ---- ----------------------------------------------- 

Km - oito virgula trezentos -----  	 -- -------- 
(Km  x trezentos e cinquenta euros) - ciols mll novecentos e cinco euros ----------- -
Freguesici fnsua ----------------------------------------------------------------------------------------
Km - dezczsseis virgula seecenos e hinta ---------------------------------------------------------------
(Km x trezentos e cinquenta euros) - cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e 
cinquenta cêntimvs ------------------------------------------------------------ - 
Freguesia Lusinde--------------------------  ---------- --- --- ------- ---- -- --- -- -----------------

Km - quutro virgula quatrocenlos e cinquenta----------------------------- 
(Km x trezentos e cinquenta euros) - mil quinlwntos e cinquenta e sete cures e cinquenta 
cêntimos ---- -- 
Freguesia Pindo --------------------------------------------------- 
Kin - vinte e urn virgula seiscentos -- 
(Km x trezentos e cinquenla euros) - sete mll quinhentos e sessenta euros ---------------- --
Freguesia Real ----------- 
Km - ti'ês, vIrgula seiscentos -------------------------------------------------------------- 
(Km x trezentos e cinquenta euros) - mil duzentos e sessenta euros ------ ------------- -------
Freguesia Seztcres--- ----------------------- ---- --- --- --- -------------------------- --------------

Kin -  trezc -------------------------------------- --- ------- -------------------------------------------
(Km x trezentos e cinquenta euros) - qtwtro mU quinhentos e cinquenta euros--------------
Eve guesia Trancozelos ----------------- 
Km - olto virgula setecentos ---------- 
(Km x frezentos e cinquenta euros) - três mil e quarenta e cinco euros -----------------------
[In tao c/as Freguesias de Vita Covu do Covelo e Màreco --------------- - 
Kni - treze virgula seiscentos ----------------------------------- ------ ------ -----------------------
(Km r frezentos e cinquenta cubs) - quatro nut setecentos e sessenta curos -----------------  
TOTALS 	 - ------------ -------------------------- - 
Kin - cento e quaren ía e cinco virgula cinquenta e cito ----------------------------------- 
(Km x trezentos e cinquenta euros) cinquenta mit iwvecentos e cinquenta e ties euros --- 
LIMPEZA DAS VMS E ESPAOS PUBLICOS -----------------------------------------------
(KM POR FREGLIESIA/LTNIAO DE PRECLIES[AS) ------------------------------------------
Unijic this Freguesias de Antas e Matela -----------------------------------------------------------
Km - cinco vIrgula seiscentos e vinte e cinco ------------------------------------------------------
(Km x duzentos e vinte e dots virgula vinte e dois euros) - mit duzentos e cjjquenta 
euros 
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Fregueshi c/c Castelo de Penalva --------------- 	— ---- - -- - ---- - ------------ -------------------  
Km - seis virgula zero setenfa e cinco -------- - ----- .--------- --- ------------------------------ 
(Km x duzentos e vinte e dois virgula vinte e dais euros) - out trezentos e cinquentg 
euros 	------------------------------- ___ ----------- 
Freguesiu c/c Esmolfe ----------------------- 	------------------------------ --------------------------- 
Km - quatro nut novecentos e cinquerita ---------- 
(Km x duzentos e vinte e dois vIrgula vine e dois euros) - mile cern euros -- --------------- 
Preguesia Ic Cennil --------------------------------------------------------- ____________________ 

Km - quatro mil novecentos e cinquenta --------------------------------------- - 
(Kin x duzentos e vinte e dois virgu& vinte e dais euros) - mile cern euros-------------------
Freguesia c/c Insua ----------------- ------------------------- -------------------------------------------- 
Km - quatro mu novecentos e cinquenta ------------------------------------------------------------ 
(Kin x duzentos e vinte e dais virgula vinte e dais cubs) - mil  cern cures ----------------- -
Freguesia c/c Lusinde ------- 
Km - tns vtrgtda seiscentos ----- ---------------------- 	 - 
(1Cm x duzentos e vinte e dots virgula vinte e dois euros) - of tocentos euros ---------- ------ 
Prcgucsia de Pinda ------------------------------------ -------- 	 - ------ 
Km - cinco virgula seiscentos e vinte e cinco ------------------ 
(Kin x duzentos e vinte e dais virgula vinte e dais euros) mil duzentos e cinquentu 
euros ----------------------------------------- — --- --- --- - -------- - --- ---- ------------- 
Pre2uesiq de Real---------------------------------- --------------------------- 	------------- 
Kin - ties vIrgulci seiscenios ------------------------------------------------------------------ - 
(Km x duzentos e vinte e dais virgula vinte e dais euros) - aitocentos CLUO5 ----------------- 
Pieguesia de Sezures ---------------- - 
Kin - cinco virgula quatrocen Los -------------------------------------------------------- --------- 

(Km x duzentos e vinte e dais vIrgula vinte e dais euros) - mile duzentos euros ---- - 
Freguesia de Trancozelos --------- 	 ------------- 
Km - quatro virgula novecentos C cinquenta ------------------------------------------------------
(Km x duzentos e vinte e dois virgula vinte e dois eros) - "Zil e cent euros ------------------
Unüio c/us Pie guesias de Vila Cova do Coveto e Mareca -------------------------------------------
Km - cinco virgula quatrocentos - ------ -- ------ - --- --------- - --- ------ ------------------ 
(Km x duzentos e vinte e dais vIrgula vinte e dois cures) - mll e duzentos euros ------------ 
TOTAlS------------------------------------------------------------------------------ 	------------- 
Km ctnquentu e cinco rirgtc/a cento o vinte e cinco --------------------------------------------- 
(Km x duzentos e vinte e dais virgula vinte e dois euros) - doze mil duzentos e cinquentu 
euros ---------------------------------- -------------------------------------------------------- ------ 

A Cujnura delibercu, par unanirnidade, aprozar a presente pro posta. --------------- 
Os vereadores, senhores Carlos Ferreira dos Sanlos e Pedro Jorge Cabral Mon teiro, 
apresentarani uma intn'ençao do seguinfe tear: ------------------------------------ ---\------- 

:( 
1tc 

7 7 6 
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"Votei favoravelmente a proposta tie "Acordos tie Execuçäo pan a Delegacão Legal de 
Competências nas [untas tie Freguesia" par a "Conservaço c limpezct de bermas e 
valetas", na convzccao de que as Juntas de Freguesia prestani urn trabaih.o mais eficienle 
e tie nrnor proximidade corn a popuiaceio new dh'ersas localidades do concetho. --------------
Em dots mll e catorze, apresentei urn con/unto de sugestJes que visavam, par urn lado, 
garantir umu igualdade de tratarnento enfre as Freguesias e adotar urn critémic idêntico 
part, a limpeza dew bernius e valetas dew esfradus, camiithos e arruainentos das diversas 
Freguesias do canceiha e, par autra facto, proceder a incluscia de urn con/unto de view, que 
forum pavirnentudus on beneficiudas nos zilUmos twos. 
Na a/turn, conic consta cia ala dxi reuniffo cia Câmara Municipal de onze de Abril de dots 
mil e catorze, a Sr. Presidente cia Camara assunziu que a listagem e o nürnero tie Km 
serin atualizada, ideia que reuflrmou e refarcou ml Assembicia Municipal tie Abril tie 
dais intl e cataize. --------------- -------- ------------------------------------------------------------- 

Fbi, par isso, corn surpresa que verifiquei que vs Km de bennas e valetas das diversas 
Freguesias, abjeto du delega~cio cit corn petências, pam a aria de dots wil e quinze, I 
rigorosarnente a inesmo do two de dais mU e catorze. Terido solicitado urna explicuciio 
pam ofado tie, tw docurnenlação disponibitizada, nöo constar a listagein das estradadas 
e arruamen tos de cada fi'cguesia, o Sr. Presidente cia Cdrnara infomrnou o executive que a 
lisagem e as Kin cram as mesmas de dots mil e catorze. -----------------------------------------
Face civ exposto, na defesa dci proporcionauidade e cia igualdade entre as diversus 
fi'eguesias do conceiho tie Pena/va do Castelo, considero pertinente reiterar as 
reco;nendaçães cjuefiz em dois mile catorze.-------------------------------------------------------
Con sidero que, nos "Acordos tie Execução" Para a delegacao legal tie cornpetências, Para 
a "Conserza(o e Limpeza tie T3errnas e Valetas", a Cärnura Municipal deve: ----------------
Urn. incluir todos as tic ços de estrudus, camninhos e arruarnentos que forum executados 
diretaniente pc/ct Cdnuira Municipal, através de empreitadu ou par administraçao direta; - 
Dais. Incluir todos vs troços das v/us (estradas on "caminiws") cujos investimentos 
forum objecto dew candidaturas apresentadus, no ãrnbito do PRODER, cios "carniniws 
agricolas" vu "caininhos rurais" a, tie format especial, aqueles cujo investirnento foi 
realizado pela Cãniara Municipal; ----------------------- --------------------------------------------- 
Trés. Tendo em utençiio us principias gerais enunciudos nos nümeros anteriores, 
considero pertinente e imprescindIvel a seguinte: -------------------------------------------------
Três panty Urn. Na Freguesia de Pindo, incluir: --------------------------------------------------
a) 0 "Acesso Santa Euidliu-Lusinde/limite cia Freguesia" (tendo em atençäo que, na 
freguesia tie Lusinde, está preznsto o troço "Acesso a Lusinde-Santa Eultiuia/Urnite cia 
Freguesia"); -------------------------------- --------- 	 - - --------------------- ------------- 

5) A Estrada Quinta da Regatta cia Pedru-Correndinha; 	-------------- - ----------- 

c) 0 Acesso Pindo de Baixo-Estrada cia Rebôtea; ------------------------------------- - 
d) A Estrada dci Quinta cia Silva; ------- 	 - - 

7 
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Três ponto Dois. Na Freguesia de Esinolfr, incluir a troço do estrada de acesso a 
Calezinlia/Lirnite do Freguesia e a estrada de acesso a Anta do Penedo do Corn; --------------
Três ponto Trés, Na Freguesia de Sezures, incluir a estrada Sezwres-SiIDII (LirnUe do 
cancelliv), a estrada Quinta da Ponte-Colherinlwis/liinite do concelha e ci estrada 
Carnpina-Ponte de Durn uma vez que, no UnUlo de Freguesicis de Vila Cova e Mareco, 
está corretarnente inclu Ida a "Estrada do cruzarnento corn a E.M. seiscentos e quirize cia 
linzite do Freguesia de Sezzires", isto é,ã Ponte de Durn); ---------------------------------------
Trés ponto Quatro. Na Freguesia de Castelo tie Penaiva, incluir, pelo meiws, a estrada 
Caiezi,thci-Arniais e a estrada Vilar do DEo-Cantos; ------- ------- ----- ---------------- 
Trés ponto Cinco. Na União de Freguesia de An [as e Matela, incluir a estrada de acesso 
a Quinta do Cerca; ------------------------------------------------------------------------------
Trés ponto Seis. Na Freguesia de Lusinde, incluir a estrada Lusinde-Pante de Porcas 
(Ii rnte da Freguesia); -------------------  ---- - ---------------------------- 
Três pun to Sete. Tendo em considercição que, par,  exert pto, no Freguesia da Insua, constu 
a "Carninho de Santo Antonio" e o "Arruarnentu dos EsporJes ao CernitCrio e Portdes do 
Casa dci !nsua" (,, no Freguesia tie Esmolfe, a "Rua Principal tie Esinolfe", porque nib o 
incluir, par exemplo, a "Arruaniento cia Cruz de Pedru" (Roriz), o "Arruarnento 
Principal em Pindo de Cima", a "Rua Principal de Vita Cava do Covelo", o 
"Arruamento de acesso cia Cemitério", em Reid, a "E5tTCICIu do CernitCrio", em Casleio de 
Peiwiva, a "Estrada Sereici-Lisci", em Trancoselos, entre muitos outros exemptos que 
poderiamencionar. -------------------------------------------------------------------------------------
Decorrido inais de urn ama tie mandato, depois do identijicado e reconhecido a probleina, 
teuws tie conduir que, no definicão this vius pithlicas a inc/air neste "/Lcordo de 
Execução", nay existiu z'ontade politica para urn tratarnento igual das diversas 
Freguesias. -- ----------- ------------------------------------------------------------------------ 

Alertanios, par isso, que este "Acordo tie Erecuçibo" não respeita o thtErio cia igualdade, 
proporcionauidade e Mo discrirninaçibo, referendados ntis alineus a) e b), do art1go centa e 
vinte e urn da Lei setenta e cinco hun-a dais ruil e treze, tie doze tie Seteinbro. "--------------- 

A presene aa foi aprovacth, em minuta, no final da reunio, pan 
efeitos irnediatos.----------------------------------- - 	- 	-  	-   

------Esta confonrte ------ 
Divisâo Administrativa do Municipio de Fenalva do Castelo, 21 de abril 

do 2015, 
/ 	Coordenador Tecnco19 

_y 

S 
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PROPOSTA 

ACORDOS DE ExEcucAo IDE DELEGAcA0 LEGAL DR COMPETENCIAS 

NAS JUNTAS DE FREGUESTA 

Considerando que: 

o regime juridico aprovado pela Lei fl.0  75/2013, de 12 de setembro prevê a 

concretização da cielegaçAo legal de competëneias através da celebraçao de 

acordos de execuçäo, prevista no artigo 132 0, entre os órgãos dos municipios 

e das freguesias nomeadamente para limpeza de vias e espacos püblicos, 

sarjetas e sumidouros; 

Considermido pie, no usa da competência prevista na ailnea 1) do n.° 1 do 

artigo 33.° da lei 75/2013, de 12 de setembro, compete a Catuara Municipal 

aprovar a minuta dos acordos de execuçäo de delegaçao legal de competéncias 

a celebrar corn as Junlas do Froguesia c submetö-la, nos Lermos do disposto no 

alinea rn), do ri.0  I do mesmo diploma legal, a Assembleia Municipal, pan 

efeitos de autorização de celebraçao do respetivo acordo, confonne 

estabelecido na alinea k), do n.° 1, do artigo 25.0  da mesma Lei; 

Assim, nos termos previstos na Lei supra citada, proponho que sejarn celebraclos 

Acordos de Exccuço entre a Cârnara Municipal e as Juntas de Freguesia do Conceiho, 

para o exercicio das competências previstas na alinea b) do n.0 1 do artigo 1320,  

conforme minuta que Se anexa, born cotno a revogaçäo dos conEraLos 

interadminist-ativos dc delegaçao de competéncias celebrados corn as Juntas de 

Freguesia para conservaçâo e Iiwpeza dc bermas e valetas aprovados em reuniâo de 

Câmara do II de abril de 2014 e autorizados pela Assembieja Municipal em sessäo de 

28 de abril de 2014. 

Penalva do Castelo, 07 de abril do 2015, 

0 Pre s'dent e-4a Camara, 

L1 	 / 
1 



MUNICiPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CAMARA MUNICIPAL 

ACORDO DE ExFcuçAo DA DELEGAçA0 LEGAL DE COMPETENCIAS DO 

MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTETO NA FREGUESIAJUNIAO OF 

FREGIJESIAS DE 	PARA LIMPEZA DE VIAS E ESPAcOS 

PUBLICOS, SARGETAS F SUMIDOTJROS 

Consideraido quo: 

• 0 mgimejuridico aprovado pela Lei n.'75/2013, de 12 de setembro, prevê a 

concretização da cielegação legal de competências atravës da celebraçae de 

acordos de exeeuçio, prevista no artigo 1320,  entre os órgos dos inunicipios 

e dais freguesias norneaclamente Pala hrnpeza de vias e espaços püblicos, 

sarjetas e sumidouros; 

Os Acordos de Exeeuyäo devour prever expressamente os recursos humanos, 

patrunomais e financeiros necessârios e suficientes so exercicio do todas on 

algumas das compethncias previstas no citado arligo; 

A negociaço, celehraçao, execuQäo e cessaeo destes acordos de exeençAo 

obedecein aos principios da igualdade; da não diserirninaçäo; da eslabilidade; 

da prossecuçäo do interesso p(blico; da continuidade da prestaçäo do serviço 

pñblico; e da necessidade e suficiëncia dos recursos; 

Considerando ainda que: 

• A Câmara Municipal deliberou, em 25 de outubro de 2013, delegar no 

Preskiente da Câmara a coinpetência para discutir e preparar corn as Juntas de 

Freguesia os acordos de execuçäo, nos termos da alinea I) do n.° I do artigo 330 

do Anexo Ida Lei fl.0  75/2013, de 12 de setembro; 

A Junta de Freguesia de deliberou, em _____ de 

de 201 	-clelegar no Presidente da Junta a competéncia pam 

diseutir e preparar corn a Cârnam Municipal os acordos de execuçào, nos termos 

da alinea do n° I do artigo 16.0  do Anexo I da Lei n.° 75/2013, de 12 de 

setembro 
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• Ambos os Presidentes procoderarn a discussão e preparação deste acordo, cuja 

proposta de celebraçao foi deliberada pela Cãrnara Municipal em ____ de 

dc 2015 e autorizada pela Assernbleia Municipal orn -  de 

de 2015; e pela Junta de Freguesia em 	de 	de 

2015 c autorizacki pela Assenbleia de Freguesia em 	do  

de 2015. 

Assim, 6 celebrado o presente acordo de execuçäo, 1105 ternos e pam os cfeitos do 

disposto no artigo 132? e 33.° do Anexo I daT.ei n.° 75/2013, de 12 de setembro, cutre: 

o Mutheipie de Penalva do Castelo, corn o NIPC 506792404, corn sede na Avenida 

Castendo 3550-185 Penalva do Castelo, e corn o endereço cletrortico www.cm-

I)enalvadoeastej 1jt, reproseritado polo Exmo. Senhor Presidente da Ckmara Municipal, 

Francisco topes de Carvaiho, no uso das competências previstas ass alincas a) e c) do 

n.° I e no alinea f) do ri.0  2 do aLtrgo 35.° do Anexo I da Lei it0  75/2013, de 12 de 

setembro, coma Primeiro Ontorgante; 

E 

A FreucsiafUniäo de Freguesias de 	, corn 0 NIPC 

,coin sedena_ • 	 ccomo 

enclereço eletrónico 	 ___________ represenlacla 

pelo 	Exino. 	Senhor 	Presidente 	da 	Junta 	de 	Freguesia, 

no use das competências previstas ass alineas a) e 

g) do n.° I do arligo 18.° do Anexo Ida Lei n.°  75/2013, de 12 de seternbro. corno 

Segundo Outorgante; 

Que Se ira reger pelas cláusulas seguinles: 
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MUNICIFTO DE PENALVA DO CASTELO 
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C1iusula 1.0 

Objeto do contrato 

0 presexile acordo tern pm objeto a definicao das eondiçOes de detegaçao legal e 

exercicie, pan a Junta de Freguesia, da conpetôneia a quo se refere a alinea b) do it0  1 

do artigo 132.0  do Anexo Ida Lei n.°75/2013, de 12 de setembro. 

Cláusnla 2.2 

DisposiçOes e cláusulas por RUC Sc rege 0 acordo 

Na execuçAo do presente acordo de excu(;äo observai--se-äo: 

a) As elénsulas deste acordo; 

b) A Lei n,° 75/2013, de 12 de setembro, en regime juridico nela aprovado; 

2. Subsidiariamente, aplicam-se ainda: 

a) 0 Codigo dos Contratos Püblieos; 

4 0 Codigo do Procedimento AdmithsLralivo. 

Clãusula 3. 

Prazo do acordo 

o periodo de vigêncin do acordo de execuçäo coincide corn a thiraçao do mandate da 

Assemb!eia Municipal do Penal'va do Castelo, scm prejuizo do disposto na clausula P. 

Cláusula 40 

Obrigacöes 

I. Constitui obrigação do Primeiro Outorgante efetuar a afetaçäo dos recursos 

financeiros necessaries c suficientes flog termes do arligo seguinte; 

2. Constitui obrigacäo do Segundo Outorgante, no âmbito do objeto deste acordo 

a limpeza das vias e espaços püblicos, sargetas e surnidouros da freguesia, nos 

termos das orientaçes referidas no Anexo 1. 
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Cláusula sn 

Afetaçao tie recursos 

1. Os rcursos financeiros a afetar a execução deste acordo são Os inendonados no 

mapa financeiro que constitui o Anexo 11 deste acordo e dde faz parte 

integrante, as quais foram apurados tendo pot base us quUOrue(ros lineares das 

vias a intervencionar; 

2. 0 pagamento seth efetuado cm duas tranches, sonde a pnmeira, a titulo de 

adiantarnento, durante o mês de main, e a segunda apes comunicaçäo e 

confirmaçAo da exedução dos trabaihos. 

Clausitla 62  

ExecuçAo e Avaliação do Acordo 

A excenço e avaliaçio do presente acordo serão feitas, a todo o tempo e do forma 

continua, pelos serviços do Primeiro Outorgante que, pairs  efeito, poder&o realizar 

reuniöes conjuntas e periádicas corn o Segundo Outorgante, podendo solicitar todas as 

inforrnacöcs que considerarem perlinentcs. 

Clñusula 71  

Cessacão do Acordo 

Oacordo de execuçäo, nio sendo suscetivel de revogaço, pode 5cr cessado nos termos 

do artigo 134.0  do Anexo Ida Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. 

Cláusula 8. 

Entrada em vigor 

o presente acordo entra em vigor no dia segninte a respetiva assinatura pelos 

outorgalites, produzindo efeitos a 1 de rnaio de 2015. 

Ambos as oulorgantes deveräo publicitar, devidamente, este acordo, nos locais de 

eslilo, c puhticitá-lo nas sins páginas da Internet. 
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MUNICtPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CAMARA MUNICIPAL 

Municfpio de Penalva do Castelo 	de 
	

2015,. 

0 Presidente da Câmara Municipal, 

0 Presidente da Junta de Ereguesia, 

ANEXO I 

Orientacoes para execucäo do Acorilo 

Arruarnentos 

1. Jima varredura quadrimestral e remoçào dos resicluos sOlidos para depósito 

adequado; 

2. Limpeza das sargelas e sumidouros. 

Estradas e carninbos municipais (identificados no PDM) 

1. Jima limpeza sernestral das bermas, valetas, sargeas e sumidouros. 
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MUNICIPIO DE PENAL VA DO CASTELO 
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ANEXO H 

Mapas Financeiros 

LIMPEZA DAS BERMAS E VALETAS 
(KM POR FFEG1JESIAIUNIA0 DE FREGUESIAS) 

FreguesiaslUniao S Freguesias Km (Km x 350,00 	) 

Antas e Mateta 14,600 511000€ 

Castelo S Pnaa 33,500 1172500 € 

EsmoLte 7!500 282500€ 

GerniU 8,300 

- 	-------- 

2.905,00 € 

Insua 16,730 5M5550€ 

Lusinde 4,450 

- 

1.55750€ 

Piodu 21600 7.560,00€ 

Real

- 

3,600 1260,00 € 

Sezures 13.000 4.550,00 € 

Traricozelos 8,700 304500 € 

Vila Cove do Coveto e Mareco 13,600 4.76000 € 

TOTAlS 145,58 5095300€ 
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LIMPEZA DAS VIAS E ESPAQOS POBLICOS 
(KM POR FREGUESIAILJNIAO DE FREGUESIAS) 

Freguesias/Uniao de Freguestas Km (Km x 222,22 €) 

Antas e Matela  5,625 I 250,00 C 

Castero Ic Penarva 6,075 1 35000€ 

Esmclfc 4,950 110000 € 

Gerniil 4,950 110000 € 

nsua 4,950 1 mono € 

Lusinde 3.600 80000€  

Pndo 	 - 5,625 I 25300€ 

Real  3,600 80000 € 

Semres  5400 120300€ 

TrancozeLos 4,950 1100.00€ - 

Vila Cova do Covelo e Mareco 5,400 1)00.00 € 

TDTAS 56,125 12250,00 € 	- 
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MUNICIPIO DE PENAINA DO CASThLO 

CAMARA MUNICIPAL 
UIVISAO AL)MINISTRATIYA 

COPIA DE PARTE DA ATA DA REWVIAO ORDThIARIA DA 
CAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM DEZ DE ABRIL DE DOTS MILE QUThJZE: ---------------------- 

"23 - LICENCIAMENTOS - PEDREIRA DA "SANDIAES — DEcLARAcA0 ar 
ThITERESSE P(ThLICO MUNICIPAL: — ----------------------------------------------- 
Presente urna cartu da firma "Ten-u Ardente, Sociedade Anónirna'ç datada tie doze de 
fevereiro tie dots Pill e quinze, atraoés da cjual infouina que pietende proceder ao 
licenciarnento porn exploracio e posterior recuperacão do pedreira de "SandiJes", situ na 
freguesict tie Castelo de Penalva, deste concetho, so!icttando patti o efeito que, seja per 
esta Camara Municipal, considerado o reconhecimento do interesse pzthlico municipal ----
Presente ainda r.tma inforrnaço da Divisão Técnica de Llrbanismo e l-labitução, dv 
seguinte tent: 	 - - - -- - - ------- - - -------------- ---------- 

"Relativarnente ao pedido de Declaração de Interesse PiThilco Municipal, pam a 
exploraçiio da pedreira tie Saridides, cumpre-me informai a seguinte:-- ---------------- - 
Lim. Apesar da erplaraçio do pedreira de SandiCies se encontrar na sua grande malaria 
no concelko de Penal vu do Castelo, a empresa considera outros limites que iwo são us 
indicados na Ci1013, situaçffo que deverá set clarificuda. --------------- 
Dais. Dc acordo corn as elernentos apresentudos, a pedreira foi abandounda pelo anterior 
explorador (Cunha Duarte, SA), pretendendo o nova expiorador licenciar tuna nova 
exploraçiv e posteriornien te efetuar a regu!arizac5o do cspaco afètado, an ubrigo do 
decreto-lei nürnero cen to e sessenta e cinco burru dots mil' e catorze, de cinco de 
;wvembro. ------ -------- - 	 -------------- ---- ------- 
Tres. 0 Decreto-Lei nümero cento e sessenta e cinco barra dais mll e catorze, de cinco Ic 
novembro veio estahelecer, corn curator exftaordinário, a regime tie regularizacffo de 
exp)oracães tie pedreiras incomputiveis corn instrunientos tie gestffo territorial e oil 
condicionantes tic uso do solo, designadawente o regime Ia reservu eco/Ogicu nucionul. 
Quatrn. Lie acordo corn a 13 014 cm vigor, venfi ca-se que a parcela se insere em espaco 
pam industrias extrativas — espacos as reseroar e em reserva eco!ógica nacionu!. ------------
Cinco. Dc acordo coin a proposta tie revisffo do PDM, a pretensffo insere-se em Espacos 
de Recursos Qeológicos - Area de Explorução Consolidcida e fern da rescroci ecológica 
municipal. ------------------------------------------------------ 
Seis. Pura que se proceda cia conveniente licenciarnento da pedreira de "Sandüies", 
venfica-se a necessidade em considerar ci exploracão de interesse püblico. ---------------------
Sete. A consideraçfto superior." -----------------------------------------------------------------------
A Cámara, corn base e d.c acordo corn a infvnnaco du Divisilo Técnica de Urbanismo e 
I-iabitaçtio, cIe!iherou, par unanimidade, cons iderar a pedreira tie "Sandiães", sita na 
freguesia de Castelo de Penalvc, deste cancel/ia, tie interesse pühlico municipal e 
submeter esta de1iberacao a aprovacao do Assembi eta Municipal -------- ----( 



Mur4crPlO DE PENALVA DO CAST€LO 
CAMARA MUr4ICIPAI, 

DIV SAO A DM INISTRAT WA 

A presente ata foi aprovada, em minuta, no final da reuniäo, para 
efeitosimediatos.--------------------------------------------------------------------  

------ Esta cortforrne ------ 
Divisao Athninislxativa do MunicIpio de Penalva do Castelo, 21 de abril 

de 2015. 
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Terra Ardente, S.A. 

Zone Industrial de Sto Tirso, R das Oliveiras 

4780-774 SANTO TIRSO 

Ex.mo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de 

Penalva do Castelo 

Assunto: Reconhecimento de Interesse Püblico Municipal. 

Terra Ardente, S.A., NIPC fl.0  510134092 corn sede em Zone Industrial de Sto Tirso, 

R das Oliveiras, 4780774 SANTO TIRSO, felefone n.° 252 872 322 e emait 

arealrnoura©gmailcorn adquiriu recenternente a massa insolvente da ernpresa Cunha 

Duarte, S.A. da qual constam algunias pedreiras existentes na zone sth do V/ cancelbo, nas 

niediaçOes da povoaço de Sandies, Freguesia de Castelo de Penalva. 

Dada que estas foram abandonadas pelo anterior proprietário sem que fosse 

efetuada a recuperação do espaço afetado, a Terra Ardente S.A. propOe-se a Iicenciá-las 

pare exploraçâo, e posterior recuperaço so abrIgci do Decreto-Lei n.° 165/2014 de 5 de 

Novembro. Neste contexto, e, de acordo corn a ponto 4 a) do Art° 50  6 necessára a 

deliberaçño fundamentada de reconhecimento do interesse ptbIico municipal na 

regularizaçao das mesmas, emiflda pela assenibicia municipal. 

Dado que as mesmas, no PDM em vigor se encontram em area classificada coma 

REN, 0 licenciamento das mesmas näo è possivel ate que seja aprovado o nova PDM 

situaçño esta que se pode arrester par algum tempo. No PDM em revisäo a figure da REN 

Iáfoi retirada pare a area em questâo, permitindo o licenciamento das mesmas. 

A empress em questao, pars rentabilizar os avultados investimentos efetuados 

riestas pedrefras tern urgéncia no seu licenciamento, pars responder as encornendas, que 

contrariam a grave conjuntura que atravessamos, e qua perrnite, par urn ado a contrataço 

de trabaihadores, e por outro a realizaçäo de mais investimento na região. Em termos de 

impactes associados so projeto, consideramos que os maioresjá foram causados, no inicto 

da exploraçao, e que a recuperaçäo do espaço afetado seré positiva. 



Conskeramos pelas razOes apresentadas que a licenciamento cias pedreiras em 

questho 6 uma mais valia para a regiâo, pelo que soficitarnos a vi Exa  a emissto do 

reconhedniento do nteresse pübUco municipal, emftdo pea azsembkia municipal. 

Sern outro assunto de momento 

Subscreverno-nos atenciosarnente 

Santo Trsc, 12 de Februar de 2015 

Anexo: tocazaçâo das pedreiras 
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MUNICiPiO DE PENALVA DO CASTELO 

CAMARA MUNICIPAL 

DTUH 

Assunto: DecHaracño de Interesse Pithilco Municipal - Pedreira de Sandiães. 

Recuerente: Terra Ardente S.A 

INF0FtMAcAO TECMCA 

Relativamente no pedido do Declaração do Interesse Pbitco Municipal, pare a 

explbraçâo da pedreira de Sandiães, cumpre-me informer o se9uinte 

1. Apesar da exploracão da pedreira de Sandiäes so enontrar na sue grande 

m!aioria no conceiho de Penalva do Castelo, a empresa considera cutros limites 

cue não Sac OS indicados na CAOP, auaçao que deverá ser oParificada, 

2. De acordo corn os elementos apresentados, a pedreira fol abandoriada polo 

anterior explorador (Cunha Duarte, SA), pretendendo 0 n:ovo exploiador licenciar 

u.rna nova exploraçäo e posteriormente etetuar a reguIa&ago do espaço 

&etado, ao abrigo do decreto-lei n.° 1e5)2014 do  de novernb:ro. 

3. 0 DL n.° 165/2014 de 5 de novembro velo estabelecer, corn caráter 

extraordinário, o regime de regu[arizaç,äo de exploraçOes de pedreiras 

ncompaIIveis corn instrumentos de gestho territorial e ou condicionantes so usa 

dc solo, designadamenie o regime da reserve ecológica nacion'aI. 

4. De acordo corn o PDM em vigor, vertflca-se que a parcela se insere em espaco 

porn industries extrativas - espaços as reservar e em reserve ecologica 

ncional. 

5. De acordo corn a. proposta do revsão do PDM, a pretensâo insere-se em 

Epaços de Recursos GeolOgicos - Area do Exptoraçäo Consolidada e fora da 

reserve ecolágica municipal. 



6. Para qua a empresa Terra Ardente S.A. proceda ao convenente licenciamento 

ca pedreira de 	Sandiäes' 	verifica-so a necessidade em considerar a 

exploraçäo de irileresse pUblico. 

7. A corisideração superior. 

Fenalva do Caste!o, 1 de Abril de 2005 

0 chefe da DTUF-!, 

(Pedro Cabral. Eng.°) 

PEDRO MANUEL Digitally signed by PEDRO 
MANUEL DOMINGOS GABRAL 

DOMINGOS 	Date: 2015.04.02 14:17:13 

CABRAL 	+01:00 
Location: Portugal 
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MUNICIFFO DE PENALVA DO CASTELO 

CAMARA MUNICIPAL 	 2o 1J. 0 L1  t-') 
DIVISAO ADMINISTRATIVA 

COPIA DE PARTE DA AT/i BA REUNL4O ORDINARIA DA 
CAMARA MUNICIPAL DO CONCELI-IO BE PENAL VA DO CASTELO, 
REALTZADA EM DEZ DE A.BRIL DE DOTS MIL E QLHNZE: ---------------------- 

"26 - RELATORIO DE GESTAO E DOCUMENTOS BE PRESTAçAO BE 
CONTASDOANODE2OI4: -----------------------------------------------------------
Presente a Relcztóño de Gestilo e as documeittos de prestacão de contas do ano tie dais mil 
etreze. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A C&mara dettherou, POT YIUIIOTÜI, corn a abstençJo dos vereadores, senhores Carlos 
Ferreira dos Santos e Pedro Jorge Cabral Mon teiro, nos termos cia aL(nca 1), do nürnero 
urn, do urtigo trinta e três do anexo urn dci Lei nünwro setntu e cinco barra dais mil e 
treze, de daze de setembro, a Cãmara Municipal aprovur a Relator/a tie Gestão e as 
doc-umentos de prestacäo de contas do uno de dots intl e catorze, as quais se encont tarn 
in te gr& men te elahorudos e devidurnen te arquivados, estando disponiveis para consul tcz, 
quando Para tad for solicitado e submete-los a apreciacão e votução cia Assernb/eia 
Municipal, confanne prevê a aimnea I), nil nwra dais do artigo vinte. e Gina) do anexo urn, 
cia tel nürnero setentu e cinco harm dais mite trezc, de doze de Seteinbro.--------------------
Mais delibercu ainda, per rnaiona, corn a abstenção dos vereadores, senhores Carlos 
Ferreira dos Santos & Pedro Jorge Cabral Mon teiro, que em fun cdo dos resultados 
apurados, o resultado L1c1'uido do ezercIcio de dais mil e catorze, no montante de urn 
mithão trezentos e cjuarenta e otto nut e vinte cures e sete cêntirnos, seja fransferido pam 
a conta cinquenta e nove "Resultados transitudos" e, considerando que a conta 
(inquenta urn "Patrimónia" corresponcLe a nutls de vinte por cento do at/va liquido, 
cleverd ser repartido pam a conta quinhentos e setentu e urn "Reforco de Reservas", a 
tnorUante de sessenta e safe md qucthrocentos e urn euro9, correspondente a cinco par 
cento do resultado liquido do exercicio, de acordo corn a a/inca b), do Ponta dois.sete.frês 
doFOCAL --------------------------- ------------- 
Os vereadores, senhores Carlos Ferreira dos Santos e Pedro Jorge Cabral Mon teiro, 
apresentcrrani ama intervençiio do seguinte tear:--------------------------------------------------
"0 RelatOrio tile Gestão e Docutnentos de Prestaçdo de Conf:as de dais mu e catorze 
apresen tarn dados que importa real car: ----------------- ------- - ----------------------------- 
Urn. Em dais mit e catorze, a despesa corrente do Municipia auinentou catorze virgula 
vinte par cento (mans seiscentos e nave mil frezentos e cinquentu e qua&o euros e vinte e 
cinco cêntünos, en quanta a despesa de capital, o investirnento, dirninuiu vinte e sete 
virgula sets par cento (menos urn iint/iao quarentu e alto mil ottocentos e setentcr e dais 
earns e qitarenta e urn cêntimos). --- -----  -------------------------------------------------------------- 
Dais. No côinputa geral cia despesa, a despesa corrente representa sessentui e ties virgula 
quarenta e dais par cento do total dci despesa do MunicIpio no tutu tie dais jnilecatorze, 



MIJNICIPIO DE PINALVA DO CASTELO 
CAMARA MUNICIPAL 

DIYISAO ADMINISTRATIVA 

enqtanto a despesa de capital representu upenas trinta e sth znrgula cinquenta e aito par 
con to do total du despesa. ------------------------------- --------------------------------------- — ----- 
Ternos consciência que a esfarco no apoio as fcnni/ias e as pessoas desenzpregads, utravés 
da celebraçffo de Con tratos tie Ernprego JnserçEo, tern irnplicacöes na despesa corrente; 
mas as CE! e CEI+ tanthém represeritnrum, ao nIvel da receita, urna transferência global 
de duzentos e selen ía e cinco mll novecentos e trinta e cinco euros e cincjuenta e cinco 
céntimos, par parte do Instituto do Emprego e Parrnaçio Profissionu4 corn uin aurnento 
tie receita corrente tie setenta e quatro nil oltocentos e noventa e nove euros e oitenta e 
aito céntirnos. Par sua vez, a "Rede Prirnãria tie Gestão tie Paixas tie ConibustIvel" 
(cento e daze inil duzentos e quaren& e dais euros e dezasseis cêntinws), a "Linipeza das 
Mmgens dos Rios Däo e Carcipito" (trinta C tths mil quüthentos e dezassete euros e 
quarenta e dais cêntinios) e a "Limpezu this Margens dos Rios Ludares e Côja" (trinta e 
dois aid trezeritos e quarenta e três euros e noventa e quatro cêntimas), tendo sido 
executados através tie prestacOes tie serviços e sendo, portanto, considerados despesa 
corrente, tanibém tiverarn a correspondente comparticipacffo dos Pundos Cornunihfrios 
(PEA DER). No entanto, estes projetos e a apoio as fainilias e pessoas desempregadas não 
justificarn, por si SO, a enarme aurnenta da despesa corrente, que representa clause dais 
terços da despesu total tie dais mU e catorze. ------------------------------------------------------ - 
Estes niineros silo dodos etucidativos do desequilIbrio estrutural da gestão socialista na 
Cãniara Municipal; são exemplos que evic/enciarn afalta tie rigor na gesttio do Munic(pio 
e a ausência tie novas znz'est nentos estruturuntes parci a conceiho tie Penalva do 
Castcio." ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

presenLe ala foi aprovada, em rnUrnta, no final da reunmo, pan 
efeitos imediatos----- ------------------------------------ - 	- 	- 

 Esta conforme ------ 
Divisao Admiiilstraliva do MunicIpio de Penalva do Castelo, 21 de abril 

de 2015. 
Coordenador Tecnico, 



--Es La conforme ------ 
uo de Penalva do Castelo, 21 de abril 

Tecriico,C 
de 2015. 

Divisäo 

- 

' GJ4r at--4' 
t- - 

MU4tCiPI0 DE PENALVA Do CASTELO j_ ioc 
CAMARAMUNtCIPAL 

DIVISAOADMINISTRATIVA 	- 

COMA DE PARTE DA ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 
CAMARA MUNICIPAL DO CONCELIIO DE PENAL VA DO CASTELO, 
REALIZADA E2VIDEZ DEABRIL DE DOTS MILE QUINZE: ---------------------- 

"14.02- GRANDES OPçOES DO PLANO PAlM 2015- l.' REVISAO: -----------
A Cdrnara dehL'erou, per maioria, corn a abstenção dos vereadores, senhores Carlos 
Ferreira dos Santos e Pedro Jorge Cabral Monteiro, aprovar a praposta cia prinzeira 
revisão as Grandes Opcöes do Piano de Atividades para a ano de dois nal e quirzze e 
subrnete-la t aprovacJo cia Asseinbleia Municipal, conforme deterrninq a alinea c), do 
nünrero urn, do arigo trinta e b'S do anexo uni, cia Lei nürnero setenta e cinco barra 
dois mil e treze, de doze de setembro" 

A presente ata foi aprovada, em minuta, no final cia reunio, pant 
efeitos imedia Los .------------------------------ --------------------------- 



MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CAMARA MUNICIPAL 

DIVISAO AD111NISTRATIVA 

Está conforme---- 
io de Penalva do Castelo, 21 de abril 

Fécriicq) 
de 2015. 

Divisao 

__ 	 £? 

a 

cc- 

COPTA DE PARTE DA ,%TA DA REUNTAO Oiw1NARIA DA 
CAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENAL VA DO CASTELO, 
REALIZADA EM DEZ DE ABRIL DE DOIS MIT F QLUNZE: ---------------------- 

"13.02- ORAMENTO MUNICIPAL PAlM 2015- V REVISAl): -----------------
A Cflmara deliberou, por nutioriu, coin a abslcrtçdo dos vereadores, senhores Curios 
Ferreira dos Santos e Pedro Jorge Cabral Mon teiro, aprovar a proposta da primeira 
revisão ac Orçurnento Municipal pam o ano de dois mil e quinze, a qual prevê urn 
aumento global de um militho aitocentos e quarentrr e sete mll duzentos e noventa e 
quatro cures e subnwtêla a aprovacão du Assenthiela Municipal, conforme determina a 
alinea c), do nthnero urn, do artigo trinta e três do anexo um, dii tel nulnero setenta e 
chico burro dois mile froze, de doze de setembro ----------- - 

A presente ata foi aprovacla, em minuta, no final do reunio, para 
efellos imedialos —  ------------------------------------------ - ---------------------------------- 



MUNKIPIODEPENALVA DO cASTELO 	
t'c' Ic a 	Vt 
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MUNICIPALIZAçAO DA ESCOLA PUBLICA (v-tk w0 1Lt4Cn) Cc 

A municipahzaco da escola Piblica tern side uma opcão crescentemente questionáUa em palses onde foi\ 

adotada, como a Suécia (onde a processo está a ser invertido) e a Reino Unido (onde estagnou sem 

resultados visiveis). Rev&ou ainda nefastos e perversos resultadas em termos de igualdade de 

oportuffidades e qualidade de ensino, per acentuar assimetrias mitre escolas de diferentes municipios, do 

descomprornetmento do Estado no que se refere ac financiamento e responsabilidades socials, do reforço 

do controlo score as escolas e de urn aurnento do clientellsrno, do sentimento de inseguranga e da 

desrnotivaço dos professores. 

Neste contexto, vernos corn enorme preocupaço a adeso de alguns municipios ao programa PAE 

(Programa Aproximar a Educaçao) que, no essencial, pretende concentrar nas autarquias urn conjunto de 

competências nas areas das Politicas Educativas, da Administraçao das Escolas/Agrupamentos de Escolas, 

do CurrIcula, da Organizaçãc Pedagégica e Adrninistrativa e da Gestäo de Recursos. Entendernos que a 

transferencia de cornpetências para a nivel local, a acontecer, tern de ser equacionada, atempadamente, 

num contexto de amplo debate, envotvendo todos as parceiros a nivel nacfonal, regional e local. 

Reconhecendo o papel que a municipio de Penalva do Castelo, enquanto parceiro, tern desempenhado no 

processo de construço de politicas educativas locals propomos, nos termos regimentals a legais, que a 

Assembleia Municipal delibere: 

1. flue qualquer alteraçâo na configuraçao da Escola Nblica no Concelho de Penalva do Castelo, seja 

antecedida de urn amplo processo de auscultaçao e envolvimento da comunidade educativa, estirnulando 

que os Conseihos Gerais e árgos de gestão do Agrupamento de Escolas, enquanto respcnsávejs pea 

aprovação das linhas estratégicas fundamentals de cada Agrupamento, possarn pronunciar-se ativarnente; 

2. Que em nenhurn memento possa ser posth ern causa a autonomia da gestho escalar, 

concretamente a organização curricular  pedagógica das escolas, recusando-se qua l quer processo que 

signifique a retirada de poderes de gestho ao Agrupamento de Escolas; 

3. Que seja rejeitada ern absolute a aceitaço polo MunicIplo da transferência de qualquer 

competéncia do Governo, relativa ao pessoal docente, designadamente recrutamento, salãrios, carreiras, 

avaliaço do desempenho, exerciclo da aço discipliner ou qualquer outra tutela. 

brflankl 

Pedro Pina Nóbrega 	 F 

Avenida Castendo 3550-185 PENALVA DO CASTELO 
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'ZO otI 
PROPOSTA DE DELIBERAcA0 

LOCAL DE REALIZAçA0 DAS SESSOES DA ASSErV1BLEIA MUNICIPAL 

ApOs mais de 40 aims de democracia e de poder local democrático, ha que criar condiçöes para 

que a populaço exerça de forma consciente C participativa o seu direito e dever de cidadania. 

Cabe aos diversos órgos constitucionais e mormente acts órgãos autárquicos criar cndiçôes 

para que a populaço possa exercer de forma mais alargada o seu direito e dever de cidadania. 

A legislaço actual consagra o direito de participaco dos cidadãos nas sessôes da assemblela 

municipal, que so pOblicas, C se assim a entender intervir no periodo para tal destnada. 

Ora é do conhecimento de todos qua tal prática no é comum no nosso conceiho, devido talvez a 

diversos factores, coma o desconhecimento, a dificil mobilidade e deslocaço, a falta de medidas 

incentivadoras da participaco cidadL entre outros, 

o actual regimento, no n.2  2 do seu art.2  6, estipula que "Par deciso da própria Assemblela Gu do 

respetivo Presidente, podem as sessöes da Assembleia Municipal decorrer fora da sede, mas 

sempre dentro da area do concelho de Penalva do Castelo'. 

consensual que a descentraIizaco dos serviços e dos actos aproxima us cidados dos órgãos 

autárquicos e Ihes permite exercer mais plenaniente a seu direito e dever de cidadania. Sendo 

razo relevante a aproximaco da Assembleia Municipal dos cidados e a incremento da sua 

participaco nas sessöes da Assembleia Municipal 

No mandato anterior, a Assembleia Municipal teve duas sessöes fora dos Paces do Concelho, nas 

Antes e em Real, once so verificou o interesse da populaço e a sua participaçäo activa no periodo 

que a cIa está destinado. 

Par tim, refira-se que na nlaioria das sedes de Freguesia deste conceiho existem espaços aptos 

para receberem as sessbes da Assemblela Municipal, quer sejam as edificios sedes dos respectivos 

órgos autãrquicos, quer sejam instalaces de entidades cuja construço ou actividade to] 

financiada pelo Municipio. 

Face ac exposto, prapomos que a Assembleia Municipal delibere, nos termos do n.9 2 do art.2  62 

do regimento, 0 seguinte: 

Avenida Castendo 3550-185 PENALVA DO CASTELO * arn.cdu@cm-penalvadoca5telo.pt  



S;v MUNICIPIO DE PENALVA DOCASTELO 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
t 	Crupo da Coligaço Democrática Unitária (PCP-PEV) 

-vIoo ct 

1 - Que, pelo menos, as sessöes de Fevereiro, Junho e Setembro se realizem em localidade e 

freguesia diferente do de sede de concelho. 

penalva do Castelo, 10 de Fevereiro de 2015 

0 Membro da Assemb]eia Municipal 

PRO PIMA NoeRr.eA 
criPF.DRO PINA NOBREG. SIFFINA N06OA 
IQeId4nieORQ. cpr. oCalao de OIad cOdadc 

Ac rttu e A,In , go a LI a' cil' do Cd cJâ'j 
sorINunibeIRII Ig7Mgo1 
2Ol.O2.lO UUfl: E} Z 

Pedro Pina N6br2ga 

Avenida Castendo 3B50-185 PENALVA DO CASTE LO - am. cdu@cm-penalvadocaste I o.pt 
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MUNICIPIO DE PEHALVADO CASTELO 
ASSEMELEIA MUNICIPAL 

ENTRADA 
oatañjEU&S1  

Ex.mo Sr. Presidente 

Assernbleia Municipal de Penalva do Castelo 

Relativamente ac ponto que transitou da sesso anterior por ter sido recusado o seu carácter de urgente, 

venho remeter a Decretc-Le! 30/2015, de 12 de fevereiro, para distribuiço pelos membros da Assemblela 

comb ricou conibinado. 

Venho, igualmente, solicitar a incIuso do ponto sabre a Local das sessOes da AssembLeia Municipal que 
foi retirado da Ordem do Diana 61tima sesso. Apenas tendo dois Presidentes da Junta de Freguesia Se 

iranifestado sobre a assunto achamos que 0 assunto deve ser deliberado pets Assembleia Municipal. Pois 

coma referimos na ültima se55o, foi nra promessa eleitoral de wdas as forças politicas a aproximaço 

dos Orgãas autErquicos 205 cidadäos. Assim, os membros eleitos pelos penalvenses devem ter 
oportunidade pare honrar a compromisso assumido corn os cidados C COliC tal detiberar sabre esta 

proposta, aprovando-a ou rejeitando-a. 
Escuso-rne de a remeter em anexo, visto que jã está na posse da Mesa. 

Com as melhores cumprimentos 

Pedro Pina NObrega 

Grupo da CDU na Assembleia Municipal de Penalva do Castelo 

Av. Castendo 

3550-185 Penalva do Castelo 

am.cdu@cnn-penalvadccastelc.pt  

Tim; 935 276 223 

J&:ivcistr Este e-mail foi verificado em termos de virus pelo software antivirus Avast 
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eleitorais, do acordo corn essa ordenaço, at& ao Urnite 
estahoiccido no artigo 11°-A. 

4— (A norrior  a,. 3) 
5 	(Anterior a 
6 - -- (Anterior a. 

Arto 2.° 

Adi tarn rito '0 0cc rclo-Ld n. 267Th0, tIc 8 tIe acmIu 

E aditado 0 artigo II Y-A no Deoreto-Lei fl -0  267/80, 
do 8 do agosto, alterado pelas Leis n.'23/82, de IS de 
novembia, €72/93, do 30 do riovombro, e pelas Lois OigA-
ncas n.°'2J2000, do 14 do jullio, 2/2001, de 25 de agosto, 
5/2006, do 31 de agosto, u 2/2012, do 14 dejunho, coin a 
seguinte redaçao: 

<<Art go II .°A 

Li",ite de depinados 

A Assembleja Legiskiliva da Rogio AuOiioina dos 
Açores e composta pal urn rnáxirno do cinquenta e sete 
deputadess 

Artigo 30  

E'ilradn em vignu 

A presonte lui enEra on] vigor no dia seguinte to da sila 
pubIicaco. 

Aprovada on 19 do dezembro de 2014. 

A Presidente da Assembicia da Republica, Mario do 
Assu.içllo A. Exlevav. 

ProrilLilgads cm 3 de fevereiro de 2015. 

Pubtique-se. 

o Pi es 	da ItepOb]ica, ANIBAI. C,wco S[LV4. 

Relerendada on Sic feverciro do 2015. 

o Prirneiro-M jisiro, Pedro Posses Coo/ho, 

PRESIDENCIA DO CONSELFIO DE MINISTROS 

Decreto-Lei G  30/2015 

do 12 de tever&ro 

A Constiruicão cia R.epCthlica Portuguesa prevê quo o 
1? Es/ado é urUórTh e respeilo ha SUQ organizoc5o efuncio 
now CfltO o, egline  on! onomico insular e os principios do 
subsidiwiedacle, do awonomia dos aularquias icoctis e do 
descentral Ira çao ckmocrOtica do Adininislracdo P,bliccw 
(art/go 6. n. I) e que ca tel esIaheleceeá adeqiradas 
Jbr,nrzv de descentrat Ira ção C desconcentraço adminis-
traliyc's, seta prejulsa do necessár/a eficácia e unidade de 
aç&, duAdiuthish'ac5o (artigo 267Y, n, 2). 

Este designio da desccntraIizacio foi reforçado, corn a 
revisão constitucional do 1997, pelt introducao do princi-
pio da subsidiariedade, no sua dimcnsio iiitcriia, enquanto 
principlo conscitL,cionaI orientador do estatulo organizativo 
o funcional do Estado Português. 

A dcscentralizaçio representa urn processo evolutivo da 
organizaçio do Estado, visando o aumento da eficiencia 
e eficacia cia gestäo dos recursos o prestaco de services 
piiblicos pelas enticlades locais, medianto a proxitnidado  

na avaliaço e na deciso atendendo as especificidades 
locals. 

Una organizacao adrninistrativa mais descentralizada 
poth potenciar ganhos do eticiënciae eficaciacorn a apro- 
ximaço das decisOes acs problonias a promocfto da coeso 
territorial e a mellioria da qualidade dos serviços preslados 
as populaciics airavés do respestas adaptadas as espccil9ci-
dades locals, a racionalizaço dos recursos clisponiveis Ca 
responsabiIizaco politica mais imediata e efleaz. 

An byes, a von[raIizaçio adrninis[rativa podo acarretar 
desvantagens resultantes cia degradaçao e perda de infar- 
macäo no longo da cadeia de deciso, da inviabi!izaçao da 
otiniizayao face as propel ncias beats ca major c meihor 
qualidade cia informaço existent; gorando processos de 
toniada de decisao mais bongos e ineticientes e aurnentando 
o custo do gesffio devido a riucessidade de uma estrutura 
mais compbexa. 

For Portugal, do acordo corn os dados do Eurostat e cia 
OWE, o peso dadespesa daAdministraço Local no total 
daAdrninistraço PUblica em 2011 era em media 10 pontos 
percentuais inferior a mádia on UnRio Europeia. 

A descentralizaço administrariva é tirna Earefa constitu-
cional ainda pouco concretizada. A Lei nY 159199, do 14 de 
setembro, surgiu corno tentativa legislativa do regulamen- 
tacäo on açEc descentralizadora daAdministraçao lThblica, 
mas acabon por fear praticamente scm concrctizaço. Na 
década de 2000, Os Governos anteriores realizararn dois 
estudos sobre a organização e reforniado Estado que abor-
dararn o tenia da descentralizzçao - o csudu Caracteri- 
zaco dos Funçöes do Estado, (2003) e 0 relatOrio final do 
PRACE - Prograrna do Roestruturaço daAdrninistraçao 
Central do lsstado (2006) -, mas 05505 estudos ficaram 
tambérn sent significativa eoneretizaçilo. 

Pretendendo aprolundar as possibilidades de descen-
traIizaço a XIX Coverno Constitueional decidiu realizar 
no estudo-piloto corn duas comunidades intermunicipais 
(CIM), a CIM Alto Minho e a CIM Regiào do Aveiro - 
Baixo Vouga, sobre niodolos do eompetncias, do Than-
ciarnento, de governaço, do gestho ode transicrUncias do 
recursos para as CIM. 

0 XIX Governo Constitucional lançou ainda 0 ,\pro-
ximar—Programa do Dcxccntralizap'io do Politicos P6bli- 
cas, atravës da Resoluço do Conseiho de Ministros 

15/2013, do 19 do marco, que, entre outros objetivos, 
tinha por missito identificar competéncias dos servicos 
o organismos da aduiinistraço central corn potencial do 
descentra I izaço. 

A descentralizaco administrativa do Estado d tambéni 
assurnida corno objetivo no Guio da Reforma do Estado, 
aprovado palo XIX Ciovorno ConstitLIciollal, em flIaio do 
2014, e que aponta caminhos para urn novo processo do 
transferência de cornpetênoias cia acIrninistraço central 
para OS rnunicipios e as entidades intermunicipais, Coma 
respetivo envelope finaneciro mas sent aurnento da despesa 
püblica, em dominios como aeducaço, as serviços locals 
dc saido, as contratos de desenvolvirnento e a incluso 
social e cultum. 

JA em concretizaço deste processo descentralizador foi 
publicada a Lei n.°75/201 3, de 12 de seternbro, quo esta- 
beleccu 0 reginiejuridico dos autarquias locals, incluindo 
o enquadrarnento legal para a deseentraIizaço de corn-
petências, prevendo e regulamentando dois mecanismos 
juridicos do doseentralizaçiio do Eslado nos rnunicipios e 
entidades intermunicipais: a ti'ansIerencia de cornpe(ncias 
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atravs do lei e a delcgaçAo de competências através cia 
celebraço de contratos interadni inistrativos. 

A publicaço deste nova regime dos autarqtiias locais 
constitul urn passo signilicativo no enquadramento e re-
gulainentaç(o da descentralizaçao do conipot€ncias nas 
entidades locals 	autarqtiias locais o entidades interrnu- 
nicipais -, urn pro  do urns meihore no is eI'iciente orga-
nizaço dos services pibIicos, numa logics do proxirnidade 
corn as populacOes o no sons problernas. 

Essa descentra]izaço tevc'já cfctivaço dentro do urn-
verse da adrninistraço local corn a transferëncia a dole-
gacio de eo,npetências dos municipios para as freguesias 
ac abrigo da Lei fl.0  75/2013, do 12 do setembro, c da Lei 
n.° 56/2012, do S do novembro. 0 incremento do compe-
tëncias prôprias this Irogucsias previsto naquelas leis e a 
delegaço legal pelos contratos do execuço celebrados no 
I . scrnestue de 2034 trOuxeram urn retorço do oompetên-
cias edo recursos fmnanceiros o humanos para as fleguesias, 
as quais previamente pertenciam acs municiplos. 

0 estatuto das entidades intermunicipais (comunidades 
intermrinicipais a ireas inetrapalitanas), aprovado Lola Lei 
n.° 75/2013 de 12 de setembro, prevê também urn reforçn 
dostas entidades intermunicipais, as quais surgem Carlo 
urn nivel adicional do governo an qual podern 5cr alocadas 
atribuiçôes e eornpetncias, Cater polo Estado, quer pelos 
municipios- 

Em jutho do 2014, per proposta do XIX Governo 
Constitucional, lot discutido no Consellio do Concerts-
ço lerrltorial o aprolundarnento da descentralizaçao do 
oonlpetncias, corno urn dos pilares da reforma do Estado, 
o qua[ dá, igLlalmcnte, sentido A reforms cia administraçao 
boa] realizada C que já produziu importantes resultados 
no ajusraniento estrutural ena sustentabilidade Financeira 
do sector. 

A opcLo do XIX Governo Constitucional passa par 
implernenlar a dcsccntralização, em particolar, nas areas 
sociais. cia tbrma progressiva a faseada, airavés de projetos-
-piloto, pot contratualizaço corn municipios corn caracte-
risticas teri-itorials e sociodernográFicas diversas, ficando 0 
eventual alargarnento aos demais niunieipios dependente 
da avaliaçào dos resultados dos projetos-piloto qua tenhani 
side implementados. 

A exccucäo cia descentralizaçao dove obedecor a urn 
conjunto do princIpios o requisites cornuns, tais come 
o no aumento da despesa póblica global, o incrernento 
da efieléLicia e da eficicia cia gestäo dos recursos poles 
muflicipios on entidades intermunicipais, a promoço da 
coeso territorial a a adoço de procedirnentos inovadores 
e diferenciados do gostlo, perrnitindo a otirnização dos 
servicos It estados ao nivel local. 

A avaliaço co acompanharnento dos projetos-piloto 
urn eleniento essencial done processo, a qual deve permitir 
a monitorizaç3o do resultado dos projetos a a coniparaco 
entre 05 munleipiOs, assentando em metas e m&ricas do 
nelhoria da qualidade do serviço prastado e da reparticào 
dos coinpctôncias entre code entidade. 

0 regime juridico da trai,sfcrência de competências 
do Estado para as autarquias locais e para as entidades 
iiiterrnunicipais, aprovado poll Lei nY 75/2013, de 12 de 
soternbro, regularnonta a celebraflo dos contratos inte-
radministrativos do deIagaço do ccinpetncias e rernete 
pala ato legislativo a identificaçao do; cornpetências quo 
sad delegáveis nos autacqulas locais, o flue so faz strives 
do preserve decreto-lei. 

o presente decreto-lei concretiza também alguns aspe-
tos do processo de descentra]izaço come a garantia do 
nielhoria da qualidade do serviço püblico, a avaliaçao e 
mOnitorizaço dos projelns-piloto e a a1etaço dos reoursos 
neoessários e suficientes na prestaco do serviço pUblico 
prestado peta entidade pUblica local. 

Este processo perrnitirá aprofundar urn carninho de 
desccritralizaçto progressive c sustentado, assort, em 
dodos do monitorizaço a acompanhamento lidedignos e 
rigorosos, podendo Os modelos contratuais 5cr adequados 
no decurso do processo e mediante as resilltados da sun 
evoIuço. 

Foram ouvidos 0 Conselho de Concertacao Tenhorial 
a Associaçuo Nacional de Municipios Portugueses. 

Assim: 
Nos termos da aunea a) do n.° I do artigo 198° da 

Constituiço, o Qoverno deoreta o seguinte: 

Artigo I.0  

0 bi cEo 

0 presente decreto-lei estabeleco o regime do delogaçao 
do competências nos municipios e entidades interinunici-
pais nodoniinio do funçöes socials, em desenvolvirnento 
do regime juridico da transferência do competências do 

stado para as autarquias locals e para as entidades inter-
municipais, rat ovado pela Lei n.° 75/2013, de 12 do so-
teinbro. 

Artigo 2.° 

Proceso Ic deicgacuu 

&delegaçto das competèncias prevista no prosento 
decreto-lei concretiza-se atravës cia celebraçao do conira-
tos interadministrativos, nos termos provisoes no regime 
juridico referido no artigo anterior. 

2 —A contratualizaco da delegaço do cornpetências 
pode set realizada cia forma gradual e faseada, através de 
projetos-piloto, iniciando-se corn urn nárnero liinitado de 
municipios Cu entidades intermunicipais, o qua[ pode 5cr 
depots eventualrnente alargado conforme as rcsu]lados da 
avaliacäo cia impbementaçto daqueles projetos. 

3 - A irnplementaco gradual e faseada cia contratu-
alizaço da delegacao de cornpetências deve assegurar a 
representatividade a a diversidade territoriais a dernográ-
fleas dos projetos-piloto, respeitando a igualdada C no 
diserirninac&o dos municipios interessados. 

Artige 3•0 

M duo rift do (lesen' penbo dos nI-viços p.iI,Iicos 

I - 0 processo do dclegaciio do counpeténcias dove 
garanrir a melhoria da qualidado e eflcii3ncia dos servicos 
póblicos quo par ale estejarn abrangidos, 

2-0 objetivo da melhoria do qualidade do serviço d 
prosseguido pelo estabelecimento, no contrato do delega-
ço, do indicadores do desernpenho de seriço püblioo de 
referthcia monsurtvcis c acordados eritre as partes. 

Artigo 4Y 

Recursos rinnnceiros 

- Os corltratos interadministrativos preveem a trans-
ferôncia dos rcourses finauceiros necessArios e sulucientes 
para 0 oxercieio dos cornpetncias delegadas ia entidade 
local, gem aurnentar a despesa phliea do Estado, 
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2-0 ,iodelo do financlainejito constante dos contratos 
interadndnistrativos pude prover incentives a eficienciada 
gesro dos recursos pUblicos, prornovendo a otimizaço da 
utitizaçao dos moles disponIveis e oventualmente, repar-
tined entre o Estado e a entidade local deiegatria o produto 
do aorscilno do oflciência quo tenha sido alcançado. 

Artigo 5 

Recti r5o pttrini on iais 	- 

I - - Os contratos interadministrativos podern prover a 
Eransferéncia da titularidade e da gestäo do patrimônio e dos 
equiprnnentos mOve's ou !IIoveis atos a prestaco do serviço 
publico em relaçae so qual as compotências su delegadas. 

2 ----A transferencia a que as referee nUmero anterior 
opera corn a ce]ebracào do contrato interadministrativo, 
noluindo nina clausula de reverso, sujeita a registo. 

3-0 contraLe interadministrativo constitul titulo bas-
tante para 0 registo do ind6vois a favor dos municipios 
ou entidades intermunicipais aes quais as competncias 
tenham side delegadas. 

4--Os iinOveis revertant pare a entidade delegante Se 
o contrato interadministrativo cessar. 

5—A eritidade delegante comunica porescrito a Direço-
-Coral do Thsouro e Financas a celebraço e cessaçao dos 
conErtos quo incluam a transforéncia da titularidade de 
imOveis do Estado. 

Aitigo 6.0 

Re p  'rI ic o 

 

de res pn nsa hilidacles 

I - 0 conlrato interadm iriistrativo identitica especi-
Ocadarnente as coinpetUncias delegadas pelo Estado no 
municipio on na entidade intormunicipal. 

2 -- -- C) contrato inieradministrativo podo prover urna 
Lnatriz do rcpartiço do responsabilidades quo identifica as 
competências a delegar e reguta a relacao o niveis do into'-
vcnciio this entidades püblicas envoividas no prestayfto do 
sorviço prbIico e no exercicio das oornpet8ncias, garantindo 
"ma articulaçào entre os diversos niveis da adrninistraçao 
publica. 

Artigo 70 

Acoiiipaiili:iirieiito C 'IIohIitoriznco 
dos con I a as into id mi nistfltivfls 

I —0 contrato interadministrativo estabelece mecanis-
mos do monitorizaçäo e acumpanhainento da evoiuço da 
-espetiva execuço, do forma a gamntir a adequacao do 
modelo do descentralizaco adotado u  curnprimento dos 
niveis de qualidade dos services pUblicos prestados. 

2— Os iesultados da monitorizaço edo acomparilia-
irnnto da execticio do contrato so divulgados periodi-
came n to. 

At tigo 8. 

Ed uca cnn 

No dorninio da educaçfto, no quo so refere ao ensino ba-
soe secundArio, sic delegáveis nos órgos dos municipios 
o das entidades intermunicipais as soguintes conipeténcias: 

a) No ãmb,to cia gestuo escolar e das práticas educa-
tivas: 

I) Definiçao do piano estratégico educativo municipal 
on interulLirlicipal, da rode escolar e da oferta educativa 
e formative: 

ii) (3esto do calendário escolar; 

iii) Gesta dos pr000ssos do matricu as e de colocaco 
dos alunos: 

iv) Gestac da orientaço escolar; 
v) Decisao sabre recursos apresentados its sequéncia do 

instauração do processo disciplinaraalunos ode aplicaço 
de sancão de transferéncia do estabetecimento do onsino; 

vi) Gesto dos processes do aco social escolar; 

b) No âmbito da gesto curricular e pedagogica: 

i) Definiçtc' do norman e at itérios pam 0 estabetecimento 
das ofertas educativas e formativas, e rospetiva distribui-

e pare Os protocolos a estabelecer no formaço em 
contexto do trabaiho; 

ii) Definico do coinpoilentes cut riculares debase local, 
can articulaçao corn as escolas; 

Hi) Definiço do dispositivos do promoçfto do sucesso 
escolare do cstmtágias de apoio aDs alums, and colabora-
ço corn as 05001215; 

c) No ãmbito da gestâo dos recursos huinanos; 

i) Recrutamento, gestftu, alocaço, IorLnaQao e avaliaçuo 
do desempenho do pessoal no docente; 

ii) Recruthinento do pessoal para projetos espec(ticos 
do base local; 

d) A gestäo orçamcnthl e do recuisos tinanceiros; 
e) No âmbito da gesto do equ!parTIcntos C inlraeslru-

turas do ensinc' bâsico e secundario: 

I) ConsLruço, requalificaco, nrnnutenço e conserve-
go das infraestruturas cscolarcs; 

ii) Seleço, aquisição e gestão do equipanientos escola-
res, mobihário, economato e material do pedagogico. 

Artigo 9? 

Snñde 

N6domnio da saüde sass delegveis nos Orgftos dos 
municipios e dics entidades interniunicipais as segtiintes 
compet6ncias: 

a) No Ambito das politicas do sadc: 

I) Definiço da Estratégia Municipal c Interinunicipal 
do Saide. devidaniente enquadrada no Piano Nacional 
do SaUdo; 

ii) Qestho dos espaços e definiço dos periodos de funcio-
iiarnento e cobertura assistencial, incluindo 0 alargamento 
dos horãrios do funcionamento das unidades funcionais dos 
Agmuparnentos do Centros do SaOdo (ACES), no cuinpri-
mont" das obrigaçOes e lirnites legalmente estabelecidos; 

iii) Execuço do intervençOes do apolo dorniciliArio, do 
apoio social a dependentes, e do iniciativas do prevenco 
da doença a promos;So da sa(ido, no áinbito do Piano Na-
cional do Sande; 

iv) Cclebracao do acordos corn instituiçöes particularos 
de solidariedade social Para intervcnçöes do apoio domi-
ciliãrio, de apolo social a dependontes, edo iniciativas do 
prevcnco da doenca e promocào da saüde, no ambito do 
Piano Nacional do SaOde; 

b) No ambito da administraço da unidado do sarde: 

) Gcstho dos transportes do utentes e de serviços as 
domictlio; 
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it) Admiriistraço de Unidades de Cuidados an Coma 
nidade; 

c) Ni, flrnbito da gestilo dos r000rsos humanos, 0 recru-
tamento, a alocaçao, agcsfflo, a 1brmaço an avaliaço do 
desemponho dos técnicos superiores n6cricos superiores 
de sonde, técnicos de diagnéstico e terapøutica, assisentcs 
teonicos a assistentes operacionais; 

d) No ämbito da gestIo dos recursos financeiros, a ela-
boraçao de prot000los de apoic rinanceiro (mecenato); 

e) No âmbito da gesto do equipamentos a infraestru-
turns dos centros de sade: 

I) Cjcstâo cbs iniraustruluras dos ACES, designada-
menlo construço, Inannutenpo de odificios e equipamen-
tos, ananjos cxftriores, jardiiiagern C servicos de I irnpeia, 
segurança c vigilârieia; 

ii) Gc.stu dos buns rnOvois entre as unidades funcionais 
dos ACES. 

Artigo 10.0 

son., ' rica social 

- Os Orgos this ortEidadcs interinunicipais podern, 
em articuIaço corn as Plataformas Supracouceihias da 
Rode Social (PSRS): 

a) Propor a instalacEo de unidades da Rode Local do 
lntervencâo Social, tendo en) conic as necessidades das 
poplllacccs e as realidades locais; 

14 Propor Os territOrios a serem abrangidos por Contratos 
Locals de Desenvolviniento Social, nos termos dofinidos 
em portarki do membro do (joverno responsável pela árc'a 
da segurança social. 

2— Os Orgos dos municipios e das entidades interniru-
nicipais podeni, em articu!aço corn os Conselbos Locais 
do Acao Social (CLAS) e as PSRS, respetivamente: 

a) Implementor novos mccanismos do atuaçào e due-
rentes estratégias de açao, cm resposta as necessidades 
S OC La Is; 

b) Cooperar e articular corn oLitras entidades. servicos 
at' setores da comunidade, dosignadarnente das areas da 
segurança social, do emproge c da formaçäo proflssional, 
cia educaçao, da hahitaçao, born come corn oulios sectores 
que so reveleni eskatégicos pace a prossecuco dos obje-
tivos do inserçn. 

3--No dominic da açao social, can articulaço corn as 
CLAS, pode Sec contratualizada corn (is órgos dos iium-
cipias a deIegaço dos soguintes competéricias: 

a) Participar no execuco do serviço contratualizado no 
â,-nbilu do Sorviço do Atendirnento a do Acompanhamento 
Social rolerente A irnplementacao da Redo Local do Inner-
yo Social (RU S), ties termos defnidos em portaria do 
rnernbro do Covet no responsável pela area da seguranca 
social; 

14 ParticipacAo an execuçao do Programs do Coniratos 
Locals do Desenvolvimento Social, nos temmos definidos 
can portaria do membro do Governo responsável pals area 
da seguranca social. 

Artigo ll.° 

C  Itora 

No do,n[nio (iii culuira, so delegáveis nos Orflos dos 
mun icipios e clan entidados ii1crrnuniicipais as seguintes  

competêncfas no ambito dos equipamentos e infraestru-
turns cu tura is: 

a) A gcsto dos cspaços flsicos, norneadamente do 
museus, bibliotocas, toatros, saks do espetáculo, galerias, 
edificios e sides classificados; 

b) A constmço, manutetiçao, conservaço, segurança, 
serviços do limpeza e vigilneia; 

c) A gesto da prograrnaco cultural, nomeadameute 
eLil Dl useus; 

d) A gesto dos recuros humanes, notnoadarnentc o 
recruismento, a alocaçao, a forinaço e a avaliayo do 
desempenho dos técnicos suporiores, assistentes Iécniicos 
C assistontos operacionais, 

e) A gesto finaniceira e orçarnentaL 

Artigo 12.° 

Disposiçfto tunusitOri El 

- 0 presente dccrctu-!ci nio prejudice as lra,isIe-
rëncias cu delegaçOes de competéncias C Berman pars as 
municipios e eutidades intermunicipais concretizadas ate 

data da sue entrada can vigor, nem o disposto no Decreto-
-Lei n.° 141/2008, do 28 dejulho. 

2 —Ate a respetiva integraçào no Fundo Soda] Muni-
cipal, as transferéncias do recursos financeiros pain as 
mllnicipios o as entidadcs intcrrnuriicipais a quo so refere a 
artiga 4? sa efetuadas par recurso a verbas do orçamento 
do prograrna orçamental da ontidade delegante. 

Artigo 13.0 

Eno ant, em vigor 

0 presente decreto-lei ontra can vigor no din scguintc 
an da sua publicaçao. 

Visto e aprovado can Consul ho do Mini sit de to do 
janeiro do 2015.-- Pedro Pastas Cod/ia - Mm-ia Luis 
Cavanova fvIogczdo Dias c/c AIIm querque -- Luis Miguel 
Poiwes Pessoa Madwo - Pcrnlo José de Ribeiro Mo/ta 
de Macedo ---- Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato— Luis 
Pedro Russo dci Mota Scares. 

Prornulgado em 6 de fevereiro do 2015, 

Pubi quo-se. 

o Presidente da RepUblica, AHiBAL CAVACO SILVA. 

Referendado em 9 do feverc'iro do 2015. 

o Primeiro-Ministre, Pedro Passos Coal/a. 

PRESIDENCIA DO CONSELFID DE MINISTROS 
E MINISTERIOS DAS FINANAS 

E DA EDUCAcA0 E CIENCIA 

Portaria fl.0  2912015 

de 12 de fevereiro 

o Governo considera quo o passed ant, docente cons-
titui urn capital humane do importanciii lundarnerital no 
born funcionamento do sisterna educativo. Pela conlribui-
çuio tOcuica e pedagogica inerente ao seu perfil funcional, 
as assistontes operacionais C OS assistentes técnicos flo 
as prinleiros profissionais do onsino a conductor corn 


