
~~~ MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO ~~~ 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATA N° 05 / 2018 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas, na Sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu, nos termos do n°.1, do art.° 27.° da Lei n°. 75/2013, de 

12 de setembro, a Assembleia Municipal presidida por Vítor Manuel Melo Fernandes, o respetivo 

Presidente e secretariada por Luís Miguel Ferreira Gouveia e Dália Maria Araújo Silva, tendo-se presente 

a ordem de trabalhos constante na convocatória oportunamente enviada a todos os seus membros. 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
Primeiro — Validação de eventuais substituições regimentais de Deputados Municipais, verificação da 

existência de quórum e aprovação da ata da última reunião: 

 Verificou-se a presença de vinte e cinco membros que integram a Assembleia Municipal, sendo 0 

membro Luís Manuel Gomes Albuquerque, substituído por André Filipe Gonçalves Lopes, a membro Sara 

Isabel Gomes Nunes, substituída por Joana Catarina Fernandes Ferreira, o Presidente da Junta de Freguesia 

da União das Freguesias de Antas e Matela, representado pelo Secretário, Carlos Jorge Oliveira Guiomar e 

o Presidente da Junta de Freguesia de Sezures, representado pelo Secretário, Nelson Carlos Lemos 

Rodrigues. Registou-se a falta do Presidente da Junta de Freguesia de Real.  

 Confirmando-se a existência de quórum para a presente reunião, o Presidente da Assembleia 

declarou aberta a sessão.  

 Posta a votação, a Assembleia aprovou por maioria, com cinco abstenções, dos membros André 

Filipe Gonçalves Lopes, José de Albuquerque Francisco, Joana Catarina Fernandes Ferreira, Secretário da 

Junta de Freguesia da União das Freguesias de Antas e Matela e Secretário da Junta de Freguesia de Sezures, 

a redação final da ata de vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito. 

Segundo —Intervenção dos cidadãos que na respetiva inscrição, efetuada nos termos do ponto 3 da 

presente ordem de trabalhos, tenham optado por intervir no início da sessão: 

 Não se verificou a inscrição de qualquer cidadão para intervir neste espaço. 



Terceiro -Apresentação do expediente relevante e prestação de informações ou esclarecimentos que 

à mesa cumpra produzir:  

 O Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento do expediente relevante recebido, 

conforme documento que fica anexo à presente ata, da qual faz parte integrante. 

Relativamente a este expediente salientou dois aspetos: 

- O dinamismo que vem sendo evidenciado pela Santa Casa da Misericórdia e pelo seu Provedor, uma vez 

que para além dos inúmeros eventos que tem realizado no Concelho, é uma organização que também tem 

levado o nome de Penalva do Castelo portas fora. Testemunho disso são as publicações referidas do "Voz 

das Misericórdias", que é um jornal de tiragem nacional, nas quais é dado algum destaque a Penalva do 

Castelo por via da Santa Casa da Misericórdia.  

- Esclareceu que relativamente aos convites que recebe, quando são dirigidos ao Presidente da Assembleia, 

não põe qualquer questão e aí, podendo ir, é um dever representar esta instituição da melhor forma. Quando 

enviam para o mail geral/pessoal, entende que o convite é-lhe dirigido como cidadão. Confessou que nesta 

situação sente algum constrangimento, pois procura ir de uma forma mais discreta, mas os cidadãos não 0 

vêm como igual cidadão, mas sempre como Presidente da Assembleia, é nesta função que o reconhecem. 

É exatamente por não haver essa dissociação, que procura evitar estar presente, pois do seu ponto de vista 

coloca em causa, de alguma forma, a imagem da Assembleia Municipal. Pediu que não levem a mal se não 

marcar presença em eventos, em que o convite tenha chegado desta forma. Concluiu que sempre que 

queiram que o Presidente da Assembleia esteja presente, o convite seja enviado para o mail da Assembleia 

Municipal, ou para o pessoal, mas sempre com a referência ao cargo que ocupa. 

Quarto -Informações disponibilizadas pelos elementos nomeados por esta Assembleia Municipal, 

referentes aos diversos Órgãos ou Entidades a que respeitam as nomeações:  

 Usou da palavra a membro Dália Maria Araújo Silva Martins para prestar informações relativas 

à reunião da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, referindo que definiram algumas linhas 

orientadoras do plano de atividades para o ano de 2019; trabalharam na campanha do dia 20 de novembro, 

sobre os direitos das crianças. 

Quinto —Outros assuntos previstos no art.° 11.°, n.° 4, do Regimento da Assembleia Municipal: 

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

previstos no número quatro, do artigo onze do Regimento da Assembleia Municipal, no qual se inscreveram 

os membros, Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva, Presidente da Junta de Freguesia de 

Germil e David Paulo Torres Macário. 

 O Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva questionou o Presidente da Câmara sobre 

o ponto de situação da Ponte Romana, a qual sofreu danos causados pelo abate de um eucalipto. Alertou que 

o trabalho deve ser feito de acordo com as técnicas exigidas para o monumento em questão e que devem 

sinalizar o local para proteção e evitar acidentes. 

 A Presidente da Junta de Freguesia de Germil, como membro da mesa do Conselho Geral da 

Associação Nacional de Freguesias, informou que têm vindo a desenvolver alguns consensos, algumas 

discussões, tanto com este governo como com os anteriores, relativamente às competência, e ao 
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financiamento das freguesias. Sobre esta questão observou que, no ano passado a ANAFRE conseguiu 

negociar com o Governo uma alteração à fórmula de financiamento das freguesias. Sucede que da aplicação 

dessa fórmula sobravam alguns milhões que ao longo dos anos foram revertendo a favor do Governo e uma 

vez que há freguesias que são subfinanciadas, como é o caso da maior parte das freguesias do nosso concelho, 

conseguiu-se fazer uma classificação em duas categorias para distribuir esse valor, territórios de baixa 

densidade e territórios de não baixa densidade. Penalva do Castelo insere-se na categoria de territórios de 

baixa densidade, o que quer dizer que até 2022 vamos recebendo mais e no ano de 2019 todas as freguesias 

de Penalva do Castelo vão receber mais 2.042€. 

Apelou para que, a propósito da lei da descentralização, estejam atentos às alterações que a lei n° 50/2018 de 

16 de agosto vai trazer às instituições de nível local, porque poderá ser um importante fator de aumento das 

suas competências, de uma maior autonomia, mas também das suas responsabilidades em termos práticos. --

 O membro David Paulo Torres Macário interveio neste ponto no sentido de alertar e consciencializar 

os presentes para a calamidade do nemátodo do pinheiro e suas consequências. Intervenção entregue por 

escrito, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Câmara, relativamente à Ponte Romana, disse que foi alertado quando sucedeu o 

incidente e de imediato foram alertados os serviços de fiscalização da Câmara, que se deslocaram ao local 

e tomaram as devidas providências. Sabe que o madeireiro responsável pelo sucedido fez a participação à 

companhia de seguros, mas até há data, a mesma, não se pronunciou no sentido de aceitar o sinistro ou de 

o declinar. Vai aguardar mais uns dias e se entretanto a companhia de seguros não se pronunciar, serão 

acionados os mecanismos para a empresa reparar a ponte. 

 Agradeceu a intervenção e toda a informação prestada pela Presidente da Junta de Freguesia de 

Germil. Mas, como ela disse ainda não se sabe como vai ser processada a transferência de mais 

competências do Município para as Freguesias, tal como não se sabe ao certo como vai ser processada a 

transferência de mais competências do Governo para os Municípios. Exprimiu o seu receio relativamente 

à transferência das Escolas e do Centro de Saúde, acha que o Município não está preparado para assumir 

este dois poios, pois não tem funcionários habilitados para o efeito. Justificou que este seu ceticismo advém 

do conhecimento que tem do que se passa na Administração Escolar, tantas indecisões, tanta falta de rigor, 

com que até os profissionais da área têm tanta dificuldade de lidar. O Governo diz que as autarquias lutam 

por mais autonomia e isso é verdade, mas ligado à autonomia vem sempre o envelope financeiro e este por 

vezes é que não se sabe o que é. Concluiu que as Câmaras têm sido opronto-socorro do Governo, mas 

também não podem empurrar tudo para as Câmaras Municipais porque senão correm o risco de entrar em 

colapso.  -

 Ao membro David Paulo Torres Macário disse que o nemátodo do pinheiro é, naturalmente, uma 

preocupação de todos os penalvenses. Agradece e intervenção, mas a Câmara já tem vindo a trabalhar neste 

problema desde o mandato anterior e para além de Germil, já há mais freguesias que colocaram as referidas 
armadilhas e ainda há algumas disponíveis para as freguesias que as quiserem adquirir junto da Dão Flora. 
Quanto à sugestão de ter aproveitado a Feira da Maçã Bravo de Esmolfe para fazer uma intervenção sobre o 
nemátodo do pinheiro, aos agricultores/produtores presentes, questiona que diligência é que um pro utor de 
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maçã podia tomar ali para evitar este mal? Acrescentou que o problema do nemátodo do pinheiro é um 

problema de fundo, em que o ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas) já anda a trabalhar 

há anos. O Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal sempre se preocupou com este problema, que 

não é nada fácil de resolver, o que podemos continuar a fazer é informar os munícipes de que não devem 

abater os pinheiros afetados por este problema no verão, mas sim durante o inverno porque nessa altura o 

nemátodo está a hibernar e assim não se propaga. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Primeiro — Informação do Sr. Presidente da Câmara sobre a atividade municipal e situação financeira 

do Município: 

 De acordo com número dois, do artigo décimo segundo do Regimento da Assembleia Municipal, 

Presidente da Câmara deu a conhecer a atividade municipal e a situação financeira do Município, 

explicando e esclarecendo a Assembleia do seu conteúdo. 

 Os objetivos estratégicos mantêm-se os mesmos. 

 Nas principais empreitadas em curso: empreitada n° 24/2016, "Construção da Nova ETAR da Vila 

(Gôje) ", pelo valor de 1.817.137,44€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 07/2017, "Sistema de 

Abastecimento de Água ao Concelho de Penalva do Castelo (R1, R2, R3 e Elevado do Mártir de Pindo) —

Execução de Projeto", pelo valor de 811.157,36€ + NA, em fase de execução; empreitada n° 18/2017, 

"PARU —Plano de Ação para a Regeneração Urbana —Arranjo Urbanístico da Praça do Antigo Município 

(demolições, muros de contenção, revestimentos e obras de arte corrente no Beco das Quintãs)", pelo valor 

de 40.120,42€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 24/2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) 

de Castelo de Penalva", pelo valor de 168.977,87€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 25/2017, 

"Sistema de Águas Residuais (SAR) de Encoberta", pelo valor de 149.972,19€ +IVA, em fase de execução; 

empreitada n° 1/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua I (Sr.a da Ribeira) ", pelo valor de 

162.985,62€ + NA, em fase de execução; empreitada n° 2/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da 

Ínsua II (Gondomar) ", pelo valor de 202.257,09€ + NA, em fase de execução; empreitada n° 3/2018, 

"Sistema de Águas Residuais (SAR) de Casal Diz", pelo valor de 159.932,05€ + NA, em fase de execução; 

empreitada n° 4/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Roriz", pelo valor de 160.807,41€ + NA, 

em fase de execução; empreitada n° 5/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Sezures", pelo valor 

de 267.679,27€ + NA, em fase de execução; empreitada n° 7/2018, "Beneficiação de Arruamentos nas 

Freguesias —Construção de Rede de Águas Pluviais e Passeio na Rua da Igreja, em Castelo de Penalva", 

pelo valor de 7.398,44€ +IVA, em fase de receção provisória; empreitada n° 8/2018, "Construção de Ponto 

de Água —Beneficiação do Açude do Porto no Rio Côja para Criação de Reserva de Água para Combate a 

Incêndios e para Regadios Agrícolas", preço base 86.460,19€ + NA, concluído; empreitada n° 9/2018, 

"Construção de Ponto de Água —Beneficiação do Açude dos Lenteirões para Criação de Reserva de Água 

para Combate a Incêndios e para Regadios Agrícolas", preço base 88.619,60€ +IVA, em fase de conclusão; 

empreitada n° 11/2018, "Construção de Ponto de Água —Desassoreamento do Açude na Nossa Senhora de 

Lurdes, no Rio Côja", pelo valor de 24.825,53€ +IVA, em fase de execução; prestação de serviços - 



Procedimento 16/2018 DF —Serviço para instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios —rede 

de gestão de combustível (rede secundária) confinante com a rede viária esubstitui-se aos proprietários e 

outros produtos florestais em incumprimento —Ajuste direto —pelo valor de 74.139,00€. 

 Nas atividades executadas por administração direta, enumerou todas as que constam no 

documento anexo à ata. 

 Nas atividades promovidas ou apoiadas pelo Município, enumerou todas as que constam no 

documento anexo à ata. 

 Nas atividade previstas (promovidas ou apoiadas pelo Município): enumerou todas as que 

constam no documento anexo à ata. 

 Situação Financeira (saldos edívidas afornecedores — 14 de novembro de 2018): total de 

disponibilidades — 2.963.300,75€; participações: WRC — Agência de Desenvolvimento Regiona12.500,00€, 

com uma provisão de 1.800,01€, MATEVISEU — 18 000,00€, a qual entrou em insolvência e por isso foi 

constituída uma provisão de 18.000,00€; dívidas a curto prazo: créditos comerciais — 125.949,39€ e médio 

e longo prazo: créditos bancários: 1.346.116,60€.  

 Processos Judiciais Pendentes: enumerou e explicou todos os que constam no documento anexo 

à ata. 

 Toda esta informação encontra-se anexa à presente ata, da qual faz parte integrante. 

 Depois das informações fornecidas pelo Presídente da Câmara Municipal, o Presidente da 

Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual se inscreveram os membros, Dália 

Maria Araújo Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva e Presidente da 

Junta de Freguesia de Germil. 

 A secretária Dália Maria Araújo Silva Martins corrigiu que o Concerto da Santa Casa da 

Misericórdia não será no dia 23 de dezembro, mas sim no dia 22 a pedido do Padre José António, 

para que seja celebrada a Eucaristia a seguir ao concerto. Assim o programa será: presépio ao vivo, 

às 16:15, seguidamente o concerto de Natal e termina com a celebração da Eucaristia, às 

17:30. 

 O Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva questionou porque é que a pintura 

das passadeiras junto às escolas foi feita em cor amarela, quando o código da estrada, no art.° 59°, 

diz que as marcas rodoviárias devem ser sempre de cor branca, com algumas exceções, mas as 

passadeiras, a não ser que sejam temporárias, não se enquadram em nenhuma das exceções descritas. 

Sugeriu que nas lombas redutoras de velocidade, devido às condições climatéricas típicas desta 

estação do ano, fosse colocada/pintada uma linha transversal branca para maior visibilidade da 

existência da lomba e assim evitar alguns danos nos veículos. 

 A Presidente da Junta de Freguesia de Ge~i~iil congratulou e agradeceu a todas as pessoas 

que estiveram envolvidas no culminar da reposição da justiça, que é passarmos novamente para a 

Comarca do Tribunal de Mangualde. Fizeram tudo o que estava ao seu alcance, não desistiram e 



permitiram que a democracia e os interesses das pessoas estivessem em primeiro lugar. Assim, março 

de 2019 será realmente uma data de assinalar para este concelho, pois mostra que independentemente 

de alguns anseios totalitários de algumas pessoas, vale a pena realmente lutarmos pelo interesse 

comum, pelo interesse das pessoas, pelo nosso concelho.  

 O Presidente da Câmara agradeceu ao Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva, que 

como profissional da área, pelos esclarecimentos que fez sobre o código da estrada. Esclareceu que quando 

pintaram as passadeiras de amarelo, pediram parecer aos técnicos e também à GNR, mas vai ter em conta o 

que foi dito e vai tomar as devidas providências que a lei exige. No que respeita à linha branca a assinalar a 

proximidade de lomba redutora de velocidade, disse que é oportuno, que vai averiguar e se for necessário 

substituir/alterar alguma situação, assim o fará, pois não quer ter no concelho sinalização que não cumpra a 

legislação em vigor. 

 Em relação às palavras simpáticas da Presidente da Junta de Freguesia de Germil, acha que todos 

trabalharam um pouco para este desiderato, que era de facto 0 objetivo de toda a população penalvense. Todos 

nos congratulamos por, a partir de março de 2019, regressarmos à Comarca do Tribunal de Mangualde. 

Esclareceu que o Tribunal de Sátão não fica prejudicado em nada com esta alteração.  

Segundo —Regulamentos —Código de Posturas Municipais —Aprovação: 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 Não se tendo registado intervenções, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por 

maioria com uma abstenção do Secretário da Junta de Freguesia de Sezures.  

Terceiro -Regulamentos —Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia —

Aprovação: 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 Não se tendo registado intervenções, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

Quarto -Regulamentos —Regulamento do Conselho Municipal de Juventude —Aprovação: 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 Não se tendo registado intervenções, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 

Quinto —Orçamento Municipal para 2019:  

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 Foi aberto de seguida um período de intervenções, para o qual se inscreveram os membros 

Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva, Presidente da Junta de Freguesia de Germil, Patrícia 

Alexandra Teixeira de Albuquerque Costa, David Paulo Torres Macário, André Filipe Gonçalves Lopes e Luís 
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Miguel Ferreira Gouveia. 

 O Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva questionou o Presidente da Câmara sobre 

o valor que está previsto para a estrada de Sandiães —limite do concelho, pois tem dúvidas que seja possível 

fazer as obras necessárias com aquele valor. 

 A Presidente da Junta de Freguesia de Germil, relativamente a este ponto, considera que a avaliação 

global é positiva, destacando o peso relativo da ação social. Salientou a atenção dada ao ensino, à educação 

das crianças deste concelho, que na sua opinião revela muito da importância que se dá ao futuro do concelho, 

das pessoas. Na ação social disse que não podemos esquecer que neste momento, para além da Câmara 

Municipal e da escola, os maiores empregadores do concelho são as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social e as Casas Paroquiais, que são fixadores de população, nomeadamente de pessoas em idade fértil, que 

nos permitem continuar a considerar um concelho com futuro. Destacou também a importância do 

investimento relativo ao saneamento, à floresta, à qualidade da água, às reservas de água, que revela uma 

atitude de grande responsabilidade perante o mundo atual, perante as alterações climáticas, que muito têm a 

ver com as decisões e as políticas públicas que foram praticadas ao longo dos anos. 

 A membro Patrícia Alexandra Teixeira de Albuquerque Costa pronunciou-se sobre este ponto, tendo 

entregado a sua intervenção por escrito, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O membro David Macário entregou as suas intervenções por escrito referentes ao Orçamento 

Municipal e às Grandes Opções do Plano para 2019, as quais ficam anexas à presente ata da qual fazem 

parte integrante. 

 O membro André Filipe Lopes colocou algumas questões relativamente ao Orçamento Municipal e 

às Grandes Opções do Plano para 2019. A sua intervenção foi entregue por escrito, a qual fica anexa à presente 

ata da qual faz parte integrante. 

 O secretário Luís Gouveia orgulha-se cada vez mais da seriedade do orçamento municipal. Ficou 

muito satisfeito por ver neste orçamento referência ao Auditório Municipal, pois é extremamente necessário 

termos um espaço digno para a cultura. Sugeriu ao Presidente da Câmara que seja um pouco mais ambicioso, 

que dote o concelho com um auditório de raiz, noutro local e com uma dimensão maior do que a prevista até 

ao momento, para não cometermos os mesmos erros já cometidos com outras instalações. 

 O Presidente da Câmara, antes de responder às questões colocadas neste ponto, disse que 

relativamente à aprovação de nove propostas apresentadas pelo Vereador Gabriel Costa, que não tinham sido 

aceites no ano anterior, espelha o espírito de democracia na maioria que governa a Câmara Municipal. 

Agradeceu ao Vereador Gabriel Costa, não só a colaboração prestada na elaboração do orçamento e das 

grandes opções do plano para 2019, mas também pela postura que teve com a maioria ao longo do primeiro 

ano deste mandato. Trabalhamos todos em conjunto para o bem do concelho.  

 Em resposta ao Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva, o Presidente da Câmara 

assegurou que no próximo ano aquele troço de estrada será concluído.  

 Agradeceu a reflexão da Presidente da Junta de Freguesia de Germil sobre este ponto, que vai de 

encontro à base de elaboração deste plano. 

 Respondendo à membro Patrícia Alexandra Costa, reconhece que os espaços verdes já tiveram 
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melhores dias, este foi um ano atípico, em que não puderam fazer a manutenção desses espaços por causa das 

recomendações da proteção do ambiente. Sobre a dotação financeira de cada uma das rubricas referidas, disse 

que essa informação se encontra nos documentos financeiros das grandes opções do plano. No que respeita 

às propostas apresentadas pelo Vereador Gabriel Costa, elas constam na ata da reunião de câmara eexplicou-

Ihe oporquê de aceitar umas e não outras, mas as suas ideias foram todas aproveitadas. 

 Ao membro David Macário disse que relativamente aos cerca de 85% de receita provirem do 

orçamento de estado, sempre foi assim e também tem algum ceticismo relativamente a isto, é também uma 

preocupação para ele. Há que tentar fazer o melhor possível, o que só será possível se trabalharmos todos em 

conjunto. 

Relativamente ao "Arranjo urbanístico da Praça", informou que há um projeto com alguma modernidade que, 

embora saiba que não vai ser do agrado de todos, espera que seja do agrado da maioria.  

 Relativamente às despesas com o pessoal, disse ao membro André Lopes que ele andou distraído, 

porque não é o ano em que há mais despesa, quando entrou na Câmara como Presidente havia muito mais 

pessoal e uma maior despesa. Esclareceu que os chefes serão quase os mesmos, mas com uma nova 

designação devido à nova estrutura orgânica. Informou que no último ano admitiram vinte e um funcionários, 

por imperativo legal. Naturalmente que isto vai empolar o orçamento no próximo ano. Temos de ter atenção 

ao equipamento que está a funcionar sem chefe, como é o caso da biblioteca e da piscina municipal e o 

Executivo não tem disponibilidade para visitar este equipamento diariamente. 

 Ao secretário Luís Gouveia, quanto à dimensão do Auditório Municipal esclareceu que o espaço 

previsto para a sua construção, junto à Biblioteca Municipal, pode induzir em erro, pois será maior do que 

pode parecer. Não podemos ser demasiado ambiciosos, pois temos de ter em conta não só o proveito mas 

também o custo de manutenção. Tendo em conta o número de habitantes do concelho, a dimensão prevista do 

edifício é suficiente. Quem tiver a preocupação de governar com a contenção das despesas e com a 

necessidade de 85% de financiamento, tem que pensar como é que vai ser o futuro da sustentabilidade e 

autonomia do nosso território. 

 Após as intervenções foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por maioria com duas 

abstenções, dos membros André Filipe Gonçalves Lopes e Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de 

Penalva.  -

Sexto -Grandes Opções do Plano para 2019: 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 Não se tendo registado intervenções, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por 

maioria com duas abstenções, dos membros André Filipe Gonçalves Lopes e Presidente da Junta de 

Freguesia de Castelo de Penalva. 

Sétimo -Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais (art° 6° rla Lei n° 8/2012 e 

art° 12° do Decreto-lei n° l27/20I2): 

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 



 Não se tendo registado intervenções, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por 

maioria com uma abstenção do membro Vítor Manuel Melo Fernandes. 

Oitavo -Pessoal -Mapa de Pessoal para 2019:  

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 

apresentação da proposta, a qual oca anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 Não se tendo registado intervenções, foi a proposta colocada à votação, a qual foi aprovada por 

maioria com cinco abstenções, dos membros David Paulo Torres Macário, André Filipe Gonçalves Lopes, 

Ana Isaura Coelho de Frias Monteiro, Patrícia Alexandra Teixeira de Albuquerque Costa e Presidente da 

Junta de Freguesia de Castelo de Penalva. 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 Não se registou qualquer pedido de intervenção por parte do público. 

 Entretanto, o Vereador Gabriel de Albuquerque Costa fez chegar à mesa um pedido de autorização 

para usar da palavra, a qual contou com a anuência do Sr. Presidente da Câmara e Ihe foi concedida. 

 O Vereador Gabriel Costa enviou aos membros desta Assembleia Municipal uma proposta dos 

estatutos para a eventual e futura criação do "Centro Cultural Castendo". Esclareceu que esta proposta deve-

se ao facto de termos uma vida cultural no concelho institucionalizada, já há bastantes anos, com as 

instituições que temos, mas que não cobrem partes da área da cultura que nós sabemos que são também 

necessárias à nossa vida normal e que também podem ajudar a obviar a saída de algumas pessoas do 

concelho. Convida todos à participação, no dia 23 de dezembro, na reunião de criação deste centro cultural. 

ENCERRAMENTO 

 As deliberações tomadas foram aprovadas em minuta, por unanimidade, no Enal da sessão, para 

efeitos imediatos.  

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

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

ser devidamente assinada, nos termos da lei, por mim, Elisabete Barbosa Fernandes Claro, Assistente 

Técnica do quadro de pessoal da Câmara Municipal que a redigi e pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal. 

A Assist. Técnica, 

~~l.~c~ò~h~ ~~G ,~~` 

O Presidente da Assembleia Municipal, 

.~ 
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Anexos:   -

- Informação do Presidente da Assembleia sobre o expediente recebido desde a sessão anterior;  

- Intervenção do membro David Macário: ponto Quinto —Outros assuntos previstos no art. ° Il. ° n. ° 4, do 

Regimento da Assembleia Municipal, no período de antes da ordem do dia; 

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

- Proposta: Regulamentos —Código de Posturas Municipais —Aprovação; 

- Proposta: Regulamentos —Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia —Aprovação; 

- Proposta: Regulamentos —Regulamento do Conselho Municipal de Juventude —Aprovação; 

- Proposta: Orçamento Municipal para 2019; 

- Intervenção do membro Patrícia Alexandra Costa: ponto quinto —Orçamento Municipal para 2019, da 

ordem do dia; 

- Intervenção do membro David Macário: ponto quinto —Orçamento Municipal para 2019, da ordem do 

dia; 

- Intervenção do membro André Lopes: ponto quinto —Orçamento Municipal para 2019, da ordem do dia; 

- Proposta: Grandes Opções do Plano para 2019; 

- Intervenção do membro David Macário: ponto sexto —grandes opções do plano, da ordem do dia;  

- Proposta: Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais (art° 6° da Lei n° 8/2012 e 

art° 12° do Decreto-lei n° 127/2012);  

- Proposta: Pessoal -Mapa de Pessoal para 2019; 

- Comunicação do Vereador Gabriel Costa: período rèservado à intervenção do público.  
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EXPEDIENTE PARA SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 2018-11-23 
(Recebido desde a última sessão ordinária da AM) 

Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões —Remete nota informativa sobre o 
agendamento da próxima Sessão Ordinária daquela Assembleia para dia 30 do corrente 
mês; - 

Jornais e outras publicações recebidos das seguintes instituições: 

União das Misericórdias Portuguesas —jornal "Voz das Misericórdias" dos meses de 
setembro e outubro justifico de 2018. 

Convites/Convocatórias para eventos diversos: 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Esmolfe — 21 de outubro —XXIII Feira da Mação 
Bravo de Esmolfe; 

Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo — 26 de outubro — "I Feira Social", pelo 
bem estar dos cidadãos; 

Agrupamento 149 — Insua, do Corpo Nacional de Escutas — 11 de novembro —Magusto 
Tradicional; 

Câmara Municipal — 18 de novembro —Dia Europeu do Enoturismo, na Adega da Corga; 

Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo — 24 de novembro —Festa em Honra de 
Santa Cecília —Padroeira dos Músicos"; 

Associação Cultural Castro de Pena Alba — 24 de novembro —Comemoração do 20.º 
aniversário do Grupo de Cantares "Pena Alba"; 

Agrupamento 149, ÍNSUA, do Corpo Nacional de Escutas — 08 de dezembro —Jantar de 
Natal, 

Câmara Municipal — 15 de dezembro — Jantar de Natal; 

Os Melros -Associação Cultural, Social, Recreativa e Desportiva de Germil — 16 de 
dezembro —Almoço de Natal; 

Nota final: Todo o expediente recebido e aqui referido ficará no arquivo da Assembleia 
Municipal, ao cuidado dos funcionários do município indicados para colaborar com a 
mesma Assembleia que, desde já, ficam autorizados a disponibilizar para consulta a 
qualquer cidadão que o solicite. 



Assembleia Municipal 23 de novembro de 2018, período antes da ordem do dia, ponto 5. 

~-- ZGcf ~ ~l /. 2 
A calamidade do nemátodo do pinheiro 

Há um invasor silencioso que está a destruir as nossas florestas e a transformar o nosso 

território. Falo do nemátodo-da-madeira-do-pinheiro, um verme microscópico do grupo das 

lombrigas, que está a matar os pinheiros bravos e outras árvores resinosas, como os cedros. O 

nemátodo não se transmite entre pinheiros; é transportado para as árvores por um inseto-vetor 

(longicórnio do pinheiro). Daí ser eficaz combater esta praga, por um lado abatendo e 

queimando os resíduos das árvores contaminadas, por outro capturando os insetos-vetor em 

armadilhas apropriadas. 

(longicórnio do pinheiro, o inseto vetor e nemátodo) 

No que toca à extensão e ao (des)controlo da praga, estamos perante uma situação de 

verdadeira calamidade, uma vez que, entre pinheiros mortos e contaminados, já devemos ter 

perdido aproximadamente 30% das árvores ou até mais. Quanto à informação da população, 

quando conversamos com as pessoas verificamos que estão desinformadas e sem qualquer 

apoio. Tivemos apenas a indicação que, em Germil, foram instaladas armadilhas contra oinseto-

vetor eesse pode ser um início. 

Este problema é muito grave e afeta diretamente a economia local, as condições para a 

agricultura e o ecossistema específico de que beneficia o território de Penalva do Castelo. 

Queremos, por isso, endereçar ao Sr. Presidente as seguintes questões: 

1. Qual o papel que o Gabinete Técnico Florestal e a Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta têm desempenhado neste processo? Há plano de 

contingência? Quais as ações em curso? 

2. A Dão Flora é uma Associação de Produtores Florestais privada, sem fins 

lucrativos. Que tipo de envolvimento ou interação o Município tem com esta 

organização para apoiar os agricultores e preservar a floresta? 



Sr. Presidente, se ainda não estão em curso, entendemos urgente iniciar as seguintes ações: 

a) Informaras pessoas, compilando a informação e folhetos disponibilizados pelo Instituto 

da Conservação da Natureza e Florestas. Devem ser elaborados folhetos informativos e 

ter funcionários habilitados para esclarecer quem tem florestas. Deve ser solicitado 0 

apoio dos técnicos do ICNF. (http://www2.icnf.pt/portal/florestas/praz-doe/a~-

bn/nmp)

b) Criar um plano municipal de contingéncia - o Gabinete Técnico Florestal tem de divulgar 

a informação e ter uma presença ativa em todas as freguesias do concelho, participando 

nas festas e feiras promovidas no nosso território. 

c) Alertar o governo, contactando o Ministério da Agricultura e institutos devidos. Aqui 

perdemos uma boa oportunidade na última Feira da Mação Bravo de Esmolfe, quando, 

na presença da Srª Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, que intitulou de 

sua amiga, o Sr. Presidente destacou o problema da estação de correios de Aguiar da 

Beira e o risco de arrasto. Note que estavam presentes boa parte dos Agricultores e 

Produtores Florestais do concelho; podia ter alertado o Governo e a população para este 

assunto muito importante. 

d) Desenvolver contactos com centros de conhecimento e especialistas, universidades e 

etc, pô-los a falar com as pessoas para esclarecer e encontrar soluções. 

Se perdermos a nossa mancha florestal num curto espaço de tempo, corremos o risco 

de afetar gravemente o ecossistema e as condições específicas para produzir maçã, vinho, azeite 

e outros produtos endógenos. 

Uma nota final: no "Relatório do Orçamento" (p. 15), na informação sobre as 

transferências correntes, refere-se que o Município vai receber do Instituto de Financiamento 

da Agricultura e Pescas, IP (IFAP) 16.820 €, relativos ao "Gabinete Técnico Florestal". Sendo 

público que o Engº Técnico Florestal do Município de Penalva pediu transferência para o ICNF 

em Viseu, como é que se demonstra o funcionamento do "Gabinete Técnico Florestal"? 

Zr à 
Davi. ácário, Penalva do Cast= o, 23 de novembro de 2018. 
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Em cumpxìme.n,to do estipulad.a na. alínea ç), n,° 2 do art.9 25,9, çonju.gado corn o n 9 4 do art.° 
35.9 da L,ei rt,° 75/2013, de 1.2 de setembro, pxesta~se a seguinte I:tZforrnação; 

O~JE7'I~T~1~ ESTI~ATÉGIC®S 

~I.~efc~rço do desenv®Iviryaent® econ®mi.ca~ e da ~ustentabilidade; 
oPlanea:traent® urbani~tis® e ordenar~ent® do territ®ri®; 
vI~.equalyfi.caÇão da rede viária. e equipa:rnentos yraunicipai~; 
~I~ina.rraT2a.çã® s®si®eslucativa., c.ultural e de~p®rtiva; 
~E®rmaç~o c®ntínua, vísando a progre~~iva rnelh®ria, efici~ncia e eficáe:i.a d~~ serviç®s 

I - PId,II~CII~AIS EMPIaEI7'AI~AS EM ECbJRS 

1> Empreita.da n.° 2/2010, "Energias Renováveis _(Sistemas Solares Potovoltaieos ~ Térmicos 
no Edifício da, Piscina, dos Paços do Concelho, dos Axxraa~êns e Oficinas) - Repaxa,ção", pelo 
valor de 1.6,701,23€ +IVA, (fase- de receção provisória); 
2. Empreitada n.9 7/2016, "Estrada Sezures -Boca -Quinta da Ponte -Moradia (CM 1429 -
Quinta da fonte -Moradia -Limite do Concelho) -Muros de Suporte, Drenagens e 
Pavimentação", pelo valor de 29.500,20€ + TVA (fase de receção provisória); 
3> Empreitada n.° $/201.6, "Beneficiação e Conservação - Bblioteca Municipal", pelo valor de 
7,898,1,9€ + TVA (fase de receção pxovïsória); 
4. Empreitada n.° 24/2016, "Construção da I~Tova ETAR da Vila (Gôje)" pelo valor de 
1..81.7,137,44€ +IVA (fase de execução); 
5. Empreitada n.° 43/2016, "Requalificação Urbanística da .Antiga Praça e dona Envolvente" 
pelo valor de 1.04.529,78€ + TVA (fase de execução); 
6, Empreitada n.° 44/2016, "Estações de Tratamento de Águas Residuais nas Povoações --
Beneficïação da ETAR de Liseí" pelo valor de 8.700,00€ +IVA (fase de execução); 
7. Empreitada n,9 4/2017, •`Beneficiação de Caminhos Rurais ~ Caminho Rural Sr.a da Ribeira 
- Jâdão (Correções)", pelo valor de 11.893,44€ + TVA (fase de execução); 
8. Empreitada n.9 7/201.7, "Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho de Penalva do 
Castelo (R1, R2, R3 e Elevado do Mâxtix de Pindo) -Execução de Projeto" pelo valor de 
811.157,36 +IVA (fase de execução); 
9. Empreítada n.° 8/2017, "Sanitâxios e Balneârios Públicos (Arvoredo)" pelo valor de 
15.861,25€ + TVA (fase de execução); 
10. Empreitada n.° 17/201.7, "Beneficiação e Conservação da Rede Víâria -Ligação da 
Míuzela ao Limite do Concelho, com a Freguesia de S. João da Fresta e Acesso à A25)" pelo 
valor de 90.604,75€ +IVA (fase de execução); 
11. Empreitada 18/2017, "PARU -Plana de Ação para a Regeneração Urbana -Arranjo 
Urbanístico da Praça do Antigo Município (demolições, muros de contenção, revestimentos e 
obras de arte corrente no Beco das Quintãs)", pelo valor de 40,120,42€ + TVA (fase de 
execução); 
12. Empreitada 19/2017, "Execução e Beneficiação dé Arruamentos nas Freguesias -
Pavimentação da Rua das Leiras na Quïnta da Regada da Pedra", pelo valor de 8.375,00@ + 
IVA (fase de execução); 
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13. :Empreta.d.a 20/2017, "Beneficaçã,o de Arru.amenfios nas Freguesias - Arranjos nas Ruas 
da. Ladeï:rinha e da Igreja, na. Localidade de Gerrnil.", pelo valor de 15.,935,9.5€ + TIA (fase de 
execuçãU); 
14. Empreitada 21./2017, "Beneficiação da Ponte da Nessa Senhora da Ribeïra - Ínsua", pelo 
valor de 61,Q35,00€ + TVA (fase de execu.ção); 
15. Empreitada 24/2017, "Sistema de Águas Resïduais (SA:R) de Castelo de I'en~lva", pelo 
valor de 168,977,98€ + TVA. (fase de execução); 
1.6. Empreitada 25/2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Encoberta s, peTp valor de 
14:9.972,19€ + TVA (fase de execução); 
17. Empreitada 1/2018, "Sistema de Aguas Residuais (SAR) da ~nsua I (Sr,~ da Ribeira)", pelo 
valor de 162,9$5,62 +IVA. (fase de execução); 
18. Empreitada 2/2018, "Sïstema de Águas Residuais (SAR) da ~nsua TT (Gondomar)", pelo 
valor de 202,2.57,09€ + TVA (fase de execução); 
19. Empreitada 3/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Casal Diz", pelam val4x de 
159.932,05 + TVA. (fase de execução); 
20. Empreitada 4/2018, "Sistema. de Águas Residuais (SAR) de Roriz", pelo valor de 
1.60.807,41€ + TVA (fase de execução); 
21. Empreitada 5/20],8, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Sezures", pelo varar de 
267.679,27€ + TVA (fase de execução); 
22. Empreitada 6/ 2018, "Execução de Muros - Construção de Muro de Suporte e 
Alargamentos na Estrada Penalva do Castelo - Lïsei -Cruzamento para as Lajes de 
Sangemil", pelo valor de 4.744,08€ + TVA (fase de receção provisória); 
23. Empreitada 7/2018, "Beneficiação de Arruamentos nas Freguesias -Construção de Rede 
de Âguas Pluviais e Passeio na Rua da Tgreja, em Castelo de Penalva", pelo valor de 7.398,44€ 
+ TVA (fase de receção provisória); 
24. Empreitada $/2018, "Construção de Ponto de Água -Beneficiação do Açude do Porto no 
Rio Côja para Criação de Reserva de Água para Combate a Tncêndios e para Regadios 
Agrícolas", pelo valor de 80.815,97€ +IVA (fase de execução); 
25. Empreitada 9/2018, "Construção de Ponto de Água -Beneficiação do Açude dos 
Lenteirães para Criação de Reserva de Âgua para Combate a Incêndios e para Regadios 
Agrícolas", pelo valor de 73.357,00€ + TVA (fase de execução); 
26. Empreitada 10/2018, "Beneficiação de Arruamentos nas Freguesias -Pavimentação da 
Rua do Seixal, na Localidade da Matela", pelo valor de 9.932,28€ +IVA (fase de receção 
provisória); 
27. Empreitada 11/2018, "Construção de Ponto de Água -Desassoreamento do Açude na 
Nossa Senhora de Lurdes, no Rio Côja", pelo valor de 24.825,53€ + TVA (fase de execução); 
28. Prestação cle Serviços - Procedïmento 16/2018 DF -Serviço para instalação de redes de 
defesa da floresta contra incêndios -rede de gestão de combustível (rede secundária) 
confinante com a rede viária esubstitui-se aos proprietários e outros produtores florestais em 
incumprimento -Ajuste direto -pelo valor de 74.139,00€. 

II -ATIVIDADES E%ECUTADAS I'OR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

1. Abertura de arruamento em Vila Cova do Covelo; 
2. Alargamento, demolição de casas, construção de muros suporte de terra -Vila Vendo -
Castelo de Penalva; _~~ 
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~. Arranjos no interior do Cemi:téri.o Municipal; 
4. Ampliaçáo d.o ramal de água. -- Lapa do Cato - Ínsua; 
5. Colocaçáo de espelhos parabólicos e~m diversos locais do Concelho; 
~P Colocaçáo de sinalêtica em diversos loçaïs do Concelho; 
7~ Demolïção de casa em Aldeia. da.s Posses -Castelo de Penalva; 
~< Demolção de coreto em. Aldeia das Posses -Castelo de Penalva; 
9. Lïgação do ramal de água e nstalação de boca de incêndio no novo Lar de Casulo de 

Penalva.; 
10. Pintura de passadeiras junto às escolas; 
1.1> Poda das árvores; 
1.2.. R~bazcamento de passadeiras para pessoas com. deficiência; 
1~. Reparação com, betumïnoso nas estradas rrrnunïcipais d.o Concelho; 
14. Reparação da caçada. - Vnha clo Amaral ~ Lusindinho; 
15. Reparaçáo da comporta da barragem da. Sra. de Lurdes - Znsua; 
16. Substituição de painel. solar no Pavlháo Municipal. 

IIIl - A~IVIDADES PIg®M®VIDAS ,~'gJ AP®~A.DAS PEL® MiJNTCÍPI® 

1. A Piscina Municipal interior reabriu ao públíco no dia 24 de setembro; 
2. Integrada no Dia Mundial da Alimentação e na promoção da maçã bravo de Esmolfe, a 
Câmara Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, 
promoveu no dia 1.6 de outubro, uma ação de sensibilização sobre a maçã bravo de Esmolfe, 
junto dos alunos do pré-escolar e do 1° ciclo das escolas do Concelho; 
3. De forma a assinalar o Dia Internacional da Idoso, a Câmara Municipal, através do 
programa Rede Social, organizou no dïa 1~ de outubro um conjunto de atividades 
especialmente dedicadas a esta faixa etária; 
4. Esteve patente, desde o dia 24 de outubro até ao dia 7 de novembro, no átrio do edifício 
dos Paços do Concelho, a exposição "PODER NO FEMININO - rostos, testemunhos e 
igualdade", como forma de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade; 
5. No dia 21 de outubro, decorreu em Esmolfe a XXIII Feira da Maçã Brava de Esmolfe, uma 
iniciativa da Câmara Municipal, Junta de Freguesia de Esmolfe, com o apoio da FELBA; 
6. Realizou-se a IV edição do Concurso "Delícia de Maçã Bravo de Esmolfe" que teve como 
objetivo criar ou reinventar um doce ou bolo típico para o Concelho; 
7. De 22 de outubro a 24 de novembro, está patente ao público, na Biblioteca Municipal, uma 
exposição evocativa do II Centenário do Nascimento de Karl Marx; 
~. A Câmara Municipal marcou presença, no dia 26 de outubro, na I edição da Feira Social, 
uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo; 
9. No dia 29 de outubro a Câmara Municipal, em colaboração com o Jornal do Centro e os 
Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, realizou uma atividade, com os alunos do 1° 
ciclo do ensino básico do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, orientada para a 
informação e educação sobre a floresta; 
10. Decorreu, no dia 2 de novembro, na Biblioteca Municipal, a apresentação pública de "A 
poucos palmos do chão", o último livro de Miguel Almeida, um 
autor/poeta/ensaísta/professor natural de Rãs, uma aldeia do concelho vizinho de Salão; 

~Z~ ~J 
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1.1e A Junta cie Freguesia de Pirado com, o apoio da. Câmara. Municipal, realizou. a ~C~I Festa da 
Castanha ~ do Vinho, o dia.1.1. de novembro em Pirado; 
1.2. A. Bïblioteca Municipal promove a 8a ed:ïç~Q d.o projeto "Era uma Ver. , .", A primeira 
sessão deste ano letvo, decorreu nos clìas 13 e 1.5 de :novembro, e contou cQ~n a. presença. e 
participação da. escrtora Olinda. Beja que partlhou o seu livro :ïnfantil "Um G:rã.~ de Café", 
que integra o Plano Nacïonal de Leitura; 
13.A. Câmara. Municipal participou atïvamente desde o dia 1 de agasto na. açáo d.e vigïlância 
florestal no Concelho, numa. atuação concertada entre as v~rïas entïdades; I:C~1P (Ixlstituto de 
Conservaçáo da Natureza e cl.as Florestas); Bombeiros Voluntáros de Penalva cio Castelo; 
GNR e Sapadores Florestais -Dão Flora.. Para o efeito contamos também caxn a cplabo,xação 
da~T.Tnï.ão das Freguesias de Antas e Matela, latim corno da. União cias Freguesias de Vila. Cova 
do Covelo e M:a_reco, que estiveram nesta ação com os kits de prïmera intervenção. 

IV - AT'IVIDADES PREVISTAS (PR®M®VIDAS OIJ AP®IADAS PEL® MLINICÍPI®) 

1. Câmara Municipal de Penalva do Castela em colaboração com a Direção Geral de 
Alimentação e Veterïnára promovem. a campanha de Sensibilização para o não abandono de 
animais de companhia e sua esterilização'; 
2.0 Município de Penalva do Castelo assinala o Dia Europeu do Enoturísmo, com um 
programa que pretende ser rotativo e dar a conhecer os produtores engarrafadores do 
concelho, que têm sido sucessivamente reconhecidos e premiados em diversos concursos 
nacionais é internacionais. Este atino, no dia 18 de novembro, a Adega. da Corga sexã a anfitriã 
do evento e abre as portas para dar a conhecer as suas instalações e vinhos; 
3. ,A Comissão de Proteção de Crianças e jovens (CPCJ) com a colaboração da Biblioteca 
Municipal, assinala o Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e 
o Abuso Sexual, no dia 18 de novembro, com a dramatização da história "A Viagem de 
Peludim"; 
4. No âmbito do Dia Internacional dos Direitos das Crianças, que se assinala no dia 20 de 
novembro, a CPCJ realiza u.ma atividade paia as crianças do 1° ciclo e pré~escolax; 
5, No dia 22 de novembro, tina Laja de Cidadão -sala multiusos xealiza,se um "Concerto de 
Santa Cecflía" pelos Professores do Conservatório Regional de Música de Ferreírim; 
6. No dia 30 de novembro comemora-se o Dia Internacional das Cidades Educadoras. A 
Câmara Municipal assinala a efeméride com distribuição do origami "Eu me comprometo" à 
comunidade escolar; 
7. A Camara Municipal assinala o "Dia Internacional das Pessoas com Deficiência", no dia 3 
de dezembro, com uma atividade direcionada para as crianças do pré-escolar; 
8. A Câmara Municipal promove nos dias 14,15,16,22 e 23 de dezembro o projeto "Penalva 
Vila Encantada". Durante estes dias serão desenvolvidas diversas atividades; 
9. No dia 23 de dezembro, no edifício-sede da Banda Musical e Recreativa de Penalva do 
Castelo decorre o "Concerto de Natal"; 
10. A Santa Casa da Misericórdia de Penalva do Castelo realiza mais uma edição do "Natal 
na Misericórdia", no dia 23 de dezembro, com o apoio da Câmara Municipal; 
11. No dia 6 de janeiro de 2019, realiza-se o tradicional Encontro de Janeiras, na Igreja da 
Misericórdia de Penalva do Castelo. 
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V - SITi1AçÃ® FI~TAI~CEIl3A (saldos e dívidas a ~or~necedores -14 de r~ovetnbrco de X018) 

1- Dispor~ïbxlïdades: 
Caixa  1. 917,25€ 
Fundos de maneio  _ 4100,00€ 
Depcáskos à ordem 1457 283,5f?€ 
Depósitos a prazo 1 500 000,0€ 

Total de disponibilidades 2 963 300,75€ 

Participações° 
As participações financeiras detidas pelo municípïo são as seguintes: 

- WRC ~ Agência de Desenvolvimento Regional _ 2 500,00€(x) 
- MATEVISEU -Matadouro Regional de Vïseu, S.A. .... =18 000,00~(b) 

a) Constìtu~da uma provisão de 1 800,01€ 
b) Constìtuda uma provisão de 1.8 000,00€ 

3 - I~ívida~ 
Curto prazo< 
Créditos comerciais:  
Médio e longo prazo 
Crédìtos bancários:  

III - I3ECUIdSOS HIEI~1~Ia0UICOS 

Nada a registar. 

VII - PIdOCESS05 JUDICIAIS PENDEI~T7'ES 

125 949,39€ 

1 3461.16,60€ 

1. Processo n° 102/1.b.1BEVI i do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseue 
a.Descrição do litígio: 

Trata-se de uma Ação Administrativa Comum em que é Autora a empresa AMVC -
Arquïtetos Associados, I,da< e Réu o Município de Penalva do Castelo, em que a Autora 
peticiona a condenação do Réu ao pagamento da quantia de € 12.308,00 a título de 
honorários alegadamente em dívida relativos à elaboração do Projeto da Feira Semanal. 
Peticiona ainda o pagamento da quantia de €1.748,95 a título de juros de mora vencidos e 
bem assim juros vincendos contados desde a citação até efetivo e integral pagamento. 

b.  Valor proposto da ação: 
Ainda que a Autora se encontre a peticionar o pagamento da quantia de € 12.308,00 a 
título de capital, acrescida de juros vencidos que na data da entrada da petição inicial se 
fixavam em €1.748,95 e bem assim dos juros vincendos, sendo a soma dos dois o valor em 
causa, a Autora indica como valor da ação apenas a quantia de €12.308,00. 

c.Posição atual da ação: 
Foi realizada a audiência de discussão e julgamento, encontrando-se o processo a aguardar 
que seja proferida sentença. 

d.Parecer quanto à estimativa final de responsabilidades do Município: 
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Tendo em conta ?prova. proel:uz.çla, quer documental, quer testemunhal px°estada er11 
sede de auclêncïa de julgamento, que criou em todas as presentes, nclu~ve rio Sr. 
I'resd~ente da Câmara Municipal, que assïst:u. a. toado o julgamento e no Ilustre 
1Vland.atáro Dr. Fernanda Guerra, a. convicção do vencimento d.a. posição a~rese:tZtada 
_pelo Rêu Nlunie%pio, estma~se que o 1Vluncípo de Penalva. do Castela náo seja 
condenado no pagamenta da quantia pet-c.ionada e, eonsequentemer1te, não seja 
obr%gad.a a, suportar custas processuais. 

2. Processo n° 2378/17>8T8VI~ d® 7'riburral Tuslicial. da Coxra.arca de Viseu ~- Tufo Central 
Cível de Viseu - Tuïz 2~ 

a,Deserição do litígio: 
Trata,se de uma. Ação d.e Processo Comum em que são Autores Maria Iaeor~.or Gomes 
Pires da silva, Marla Etelvina Gomes Pinto Freis~eda e Jorge da Assunção Frei~eda, 
senclea Rê a I~erança, Ilíquida e Indivisa, Aberta Por Óbïto de Francisco Gorx~~s Pinto. O 
Muneíp~o de Penalva do Castelo terra a qualidade de Interveniente/Chamado, pois na sua 
Contestação a Herança Ré requereu a intervençãa do Município para que se associasse à 
sua posição e viesse aos presentes autos tomar posição relativamente à questão do troça de 
caminho que dâ acesso aos p:rêdios dos Autores e Rê em causa, da Rua do Rossio, Ínsua, 
Penalva do Castelo. 

b,Valor proposto da ação: 
O valor da ação ë de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros). 

a,Posição atual da ação: 
O processo encontra-se na fase dos articulados. 

d,Parecer quanto à estimativa final de responsabilidades do Município: -
Estima-se que o Município de Penalva do Castelo não seja condenado nos termos 
peticionados, não seja obrigado a suportar custas processuais nem de parte. 

3. Processo n° 189/18.2T8~AT do Tribunal Tudicial da Comarca de Viseu - Tuízo de 
Competência Genérica de ~átão: 

a,Descrição do litzgio: 
Trata,se de uma Ação em que são Autores Francisco Assis Gomes de hemos e esposa 
Maria Dita da Costa, sendo Rêu o Município de Penalva do Castelo, em que estão em 
causa umas parcelas de terreno relacionadas com a abertura da Rua das Barrocas e bem 
assim a recolha por parte do Município de umas pedras de granito colocadas a obstruir 
um caminho público que dá acesso a essa mesma rua. 

b.  Valor proposto da ação: 
Os Autores indicaram como valor da ação a quantia de € 5.007.,00. 

c.Posição atual da ação: 
A ação encontra-se na fase dos articulados. 

d.Parecer quanto à estimativa final de responsabilidades do Município: 
Estima-se que o Município de Penalva do Castelo não seja condenado nos termos 
peticionados nem no pagamento de qualquer quantia e, consequentemente, não seja 
obrigado a suportar custas processuais nem de parte. 

4. Processo n° 309/18.7BEVI~ do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu: 
a.Descrição do litígio: ~~ ~ 
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Trata-se cio uma Ação Administrativa em. que é Autor Amadeu Debelo Correu e esposa 
l~ari.a. Celeste Go~rles Cabral Correia e Riu o Mu:ncíp~ de Penalva d.o Castelo, 
relacionado c~rn a colocação de u_m pontão .x-~o prédio rústico sito ao Curtnha.~ de Baixo, 
freguesia de Pirado. 

b ~  Valor proposto d.a ação: 
Os Autores indicaram como valor da ação a quantia de € 5.001,00. - 

o.Posïção atual d.a ação: 
A, açáo encontra-se na fase das artïçulados. 

d~Paxeçer quanto à. estimativa final de responsabilidades do Município: 
Estima-se que o Município de Penalva do Castelo não seja. condenado_ rios termos 
petiçonados, :não seja abrigado a suportar custas processuais nem de parte. 

5o Processo n° 25/1.%.7GBMGL do 1udicial da Comarca, de ~Tiseu ~ Tuízo de 
Cornpeténela Genérica de Sâ.tão: 

a.Descriça".o do litígio: ~-
Trata-~se de um processo-crime em que ê arguida Dobres Conceição, sendo Demandante 
o Município de Penalva do Castelo, em que está em causa o corte de uma nogueira que se 
situava em espeço público em Germil. 

b.  Valor proposto da ação: 
Processos crimes não tcm valor de ação, O pedido cível #ormulado pelo Município #oi de € 
1.000,00. 

c,Posção atual da ação: 
Foi pro#crida Sentença em 24/10/2018, a qual, em suma, condenou a arguida pela prática 
de um crime de curto, na pena de 130 (cento e trinta) dias de ynulta, à taxa diárïa de 5,50€ 
(cinca euros e cinquenta cêntimos), per#atendo o montante global de 715,00€ (setecentos e 
quinze euros) e no pagamento de custas processuais criminais no montante de € 306,00 e 
ainda a pagar ao 1VTunicípio a quantia de 500,00€ (quinhentos euros), acrescida cle juros 
de mora à taxa legal desde a noti#icação do pedido até integral pagamento. 
Encontra,se a decorrer o prazo de 30 dias para recorrer da Sentença, o qual termina no dia 
24/11/2018. 

d.Parecer quanto à estimativa :final de responsabilidades do Mu.nicfpio: 
O Município de Penalva do Castelo não serâ condenado no pagamento de qualquer 
quantia. 

6. Processo n° 630/14.3 BEVIS -Ação Administrativa comum -Autor Júlio Albert® de 
Albuquerque Figueiredo, valor reclamado €479.367,91. 

Penalva do Castelo, l5 de novembro de 2018 

O Presidente da Câmara 

(Francisco Lopes dé Carvalho) 

0 

v~ 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO ~^~ ~~~%` ~ ~• `Z 
CÂMARA MiJNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA - 

 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÂRIA L7 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALI7ADA EM VINTE E SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL EDEZOITO: -_-

"12.40 ®REGULAMENTOS -~ CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS _ 
PROJETO: 
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 
"No preâmbulo do projeto do "Código de Posturas Municipais", estão fundamentadas e 
justificadas as razões que levaram à elaboração do projeto do Código que se anexa. 
Considerando os princípios da boa administração, da prossecução do interesse público e 
da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, a Câmara Municipal em sua reunião 
de vinte e três de julho de dois mil e dezoito, nos termos do artigo noventa e, oito do 
Código do procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro 
barra dois mil e quinze, de sete de janeiro, procedeu à publicitação no "sítio eletrónico" 
deste Município, do início do procedimento e participação dos interessados; 
Considerando que, apesar de nos termos do referido artigo noventa e oito do Código do 
procedimento Administrativo, não se ter registado qualgieer constituição de interessados 
para este procedimento, deverá o mesmo ser submetido, no "sítio eletrónico" deste 
Município, pelo prazo de trinta dias úteis, a consulta pública para a recolha de sugestões, 
conforme previsto no artigo cem do referido Código do Procedimento Administrativo; 
Assim, proponho que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea k) e ccc), do número um, do 
artigo trinta e três, do anexo um, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de. 
doze de setembro, aprovar o projeto do "Código de Posturas Municipais" e, submete-lo à 
aprovação da Assembleia Municipal, após ter sido dado cumprimento ao disposto no 
artigo cem do referido Código do Procedimento Administrativo."  ~--
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de alteração ao 
"Código de Posturas Municipais" e, submete-lo à aprovação da Assembleia 
Municipal, após ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo cem do 
referido Código do Procedimento Administrativo."  

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

 Está conforme 
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 15 de 

novembro de 201.8. 
A .Assistente Técnica, 

~~~~ ~~ ~~, :.~:~~.~ C,,~~;1~ ~_ ,, 

l 
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MUNICÍPIO DE I'ENALVA D® CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 
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Introclxxção . ~ 

O Código de Posturas do Município de Penalva do Castelo em vigor encontra-
se manifestamente desatualizado, pelo que a presente alteração enquadra-se na normal 
e necessária evolução legislativa. 

O sistema penal português evoluiu no sentido da Administração Pública ser 
chamada a intervir fortemente em várias áreas, através da fiscalização e aplicação de 
coimas, deixando de existir as denominadas transgressões e multas. 

Neste contexto, o Código atualmente em vigor carece de uma revisão global 
perante a alteração de procedimentos. _ 

Para além disso, os valores das então multas encontram-se totalmente 
çlesadequados à presente situação económica do Pafs. 

Sendo este Código um complexo normativo que pretende assegurar um 
harmonioso desenvolvimento de uma comunidade e facilitar a atividade das respetivas 
instituições, havia necessidade de dar um novo enquadramento a novas realidades no 
sentido de absorver mudanças operadas bem como, ainda numa certa perspetiva, 
preparar o fxxturo do Município. 

Por outro lado, na decorrência das próprias e acrescidas responsabilidades que 
detêm atualmente os municípios, havia também que clarificar e simplificar o princípio 
da segurança jurídica a que os cidadãos têm direito neste. âmbito. -

O Código de Posturas do Município de Penalva do Castelo constitui um 
instrumento indispensável de simplificação administrativa e segurança jurídica perante 
a administração autárquica. 

Assim, pretende-se uma alteração estrutural do Código de Posturas, de forma 
que a sua aceitação generalizada promova o desenvolvimento harmonioso de todo 0 
Concelho e do necessário aproveitamento de todas as suas potencialidades. 

CAI'IT~TI,O I 
DISI'OSIÇ®ES COMLTP^~1S 

Artigo 1. ° 
O presente Código vigora em todo o Concelho de Penalva do Castelo, salvo 

quanto às disposições exclusivamente aplicáveis na sede do Concelho ou em 
determinadas povoações ou áreas, sem prejuízo de leis ou regulamentos específicos que 
se lhe sobreponham. 

Artl go 2. ° 
1- Todo aquele que, por ato ou omissão, contrariar o que se dispõe neste 

Código, será punido com a sanção nele expressamente declarada, e o infrator~lo~,que 

C'.a d.i~.a. cle J c~ tcvca~s da Jlilcueicíp io. de J eraa2ua da ~a~s íeeti. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMAIdA MUNICIPAL, 

para esse fim for notificado ou avisado por qualquer agente de autoridade policial ou 
municipal, deverá pagar nos Serviços Financeiros da Câmara Municipal de Penalva do 
Castelo, nó prá~á de 10 dias, a coima em que incorrer, solicitando para o efeito as 
respetivas guias. 

2- QLlando o infrator for reincidente, a sanção sérá agrava~~ para 'o dobro da 
que, em concreto, for aplicada. 

3- Há reincidência quando o infrator, que foi condenado ou pagou 
voluntariamente acoima por qualquer contraordenação, cometer outra idêntica, 

Artigo 3.° 
Para observância cio disposto no artigo anterior, existirá, nos Serviços 

Administrativos da Câmara Municipal, um registo em livro ou ficheiro informático, 
donde constem o nome e residência do infrator, natureza e local da contraordenação e 
data da condenação ou pagamento voluntário da coima. 

Artigo 4. ° 
Quando a violação do que se encontra disposto neste código for praticada por 

mais de uma pessoa, a cada uma delas será aplicada a respetiva coima. 

- Artigo 5.° 
Quem auxiliar ou proteger, por qualquer forma, as infrações das Posturas, ou 

impedir e embaraçar a aplicação das coimas, será punido com a mesma pena em que 
tiver incorrido o infrator.. 

Artigo 6.° 
São competentes para exercer a fiscalização sobre o cumprimento das 

disposições deste Código e para levantar autos de notícia e de contraordenação, os 
funcionários municipais, mormente os fiscais, a Guarda Nacional Republicana e 
quaisquer outras entidades a quem a lei confere competência. 

Artigo 7. ° 
A Câmara Municipal poderá mandar remover, para os armazéns municipais, e 

à custa do infrator, todos os materiais e objetos utilizados na prática da 
contraordenação, que aquele não remover, depois de notificado para o efeito e, 
independentemente da coima, que poderá ser fixada entre € 25,00 (vinte.e cinco euros) e 
€ 3,750,00 (três mil e setecentos, e cinquenta euros), caso seja pessoa singular, ou ter o 
limite máximó de € 45.000,00 (quarènt~ e cinco mil euros), sempre que se trate de pessoa 
coletiva. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÊIMARA IVIUNICIPA.L 

Artigo 8. ° 
O pagamento de qualquer coima devida não isenta o transgressor da obtenção 

da respetiva licença, se esta for exigível, sob pena de lhe ser aplicada nova coima. 

CAPITULO II 
DOS BENS DO DOMINIO I'LJBLICO 

OU DESTINADOS AO LOOIZADOUIZO COMUM 

SECÇP.~O I 
DAS VIAS I'iJBLICAS 

Artigo 9.° 
1-Nas ruas, passeios, praças, caminhos e outros lugares públicos, é proibido: 
a) Fazer despejos ou deitar imundícies, detritos alimentares e ingredientes 

perigosos ou tóxicos; 
b) Descarregar, depositar ou manter lenhas, matos, estrumes ou quaisquer 

outros materiais que impeçam, danifiquem a via publica ou para esta deitem resíduos, 
salvo se devidamente autorizado pelo tempo estritamente necessário; -

c) Levantar, sem prévia autorização e sem pagamento da respetiva taxa, o 
pavimento de qualquer parte da via pública ou passeios, fazer escavações ou cravar 
qualquer objeto; 

d) Prender animais a qualquer árvore, coluna ou poste de trânsito ou 
iluminação, desde glte dentro das povoações, e fora destas que prejudiquem o trânsito; 

e) Urinar e defecar; 
f) Transportar animais mortos, couros, estrumes ou outros materiais imundos e 

de cheiros nauseabundos, sem ser em carro fechado ou cargas convenientemente 
cobertas; 

g) Entupir ou lançar quaisquer objetos ou águas poluídas ou com matx cheiro, 
nas valetas ou caixas que dão passagem a águas pluviais; 

h) Varrer para a rua, os lixos ou águas resultantes de lavagens de prédios ou 
estabelecimentos; 

i) Fazer atravessamentos sLtbterrâneos, sem prévia autorização municipal. 
2- A prática de qualquer das infracções referidas no número anterior, é punida 

com a coima a fixar entre € 25,00 (vinte e cinco etxros} e € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), sendo o ~ infrator uma pessoa singular, e até € 37.500,00 (trinta e sete mil e 
quinhentos euros}, no caso de se tratar de uma pessoa coletiva, sempre que compatível 
com a sua naturéza. 

3- O infrator será ainda obrigado ao pagamento de todas as despesas 
necessárias à reparação dos bens públicos danificados. 

4-Apresente aplicação de coima não inibe o procedimento criminal que for 
devido. 

C'á.dic~.a de J a~tevur~s áa ,N(ea,neeí.pío. de ~'erur,~ua c~o. (~a~f.eP,o. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂTVIARA IO~IUNICIPAL 

5- A tentativa e a negligência são puníveis. 

.artigo 10. ° 
Não é permitida a existência de árvores, arbustos, latadas ou parreiras, que 

possam de algum modo obstruir as vias públicas mttnicipaìs, devendo o proprietário 
retirar ou cortar aquelas, sob pena de a Câmara Municipal o fazer, debitando as 
respetivas despesas, e sem prejuízo da aplicação de coima nos termos do art.° 11.°, n° 2. 

Ârtigo 11.° 
1- É obrigatório roçar e aparar lateralmente, no período de 1 de janeiro a 30 de 

maio de cada ano, os silvados, sebes e arbustos, existentes nos valados ou vedações 
confinantes com as plataformas dos caminhos e remover, após o corte os desperdícios 
que neles caírem. - -

- 2- A infração ao disposto no número anterior será punida com a coima a fixar 
entre € 50,00 (cinquenta euros) a € 500,00 (q~.linhentos euros), sendo pessoa singular, 
elevando-se o seu limite máximo até € 5.000,00 (cinco mil euros), tratando-se de pessoa 
coletiva. - 

Artigo 12.° 
Carecem de licença da Câmara Municipal: 
1- A abertura de poços ou furos artesianos de águas para uso dornéstico ou 

outros, de acordo com a legislação; 
2- A utilização ou ãproveitarnento de águas que, nos termos da lei, devam 

considerar-se sob administração municipal. 

Artigo 13.° 
1- Todo aquele que prejudicar ou alterar as águas das fontes públicas, será 

punido com coima a fixar entre € 25,00 (vinte e cinco ertros) e € 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos euros), sendo pessoa sïngular, elevando-se o limite máximo até € 37.500,00 
(trinta e sete mil e quinhentos euros), tratando-se de pessoa coletiva, alëm da obrigação 
de indemnizar a Câmara Municipal pelos prejuízos causados. 

2- Quando o prejuízo causado tiver por fim utilizar em proveito particular a 
água extraviada, o infrator incorrerá na coima prevista no número anterior. 

Artigo 14..° 
1- É proibido: 
a} LJtilizar as águas das fontes, tanques, reservatórios e chafarizes públicos para, 

no local, praticar atos de higiene corporal ou lavar quaisquer objetas ou animais; 
b) Tirar água dos tanques ou outras fontes públicas para gastos de oficinas ou 

regas; 
c) Conspurcar de qualquer forma as fontes públicas; 

e~. ~ ~~~ ~. .~~~. ~ ~~~ ~. r.~e~►. 
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d) Recolher a água dos chafarizes ou fontes em pipas, dornas, vasilhas de 
capacidade superiora 20 litros ou aparelhos utilizados em desinfeções de agricultura. 

2- A infração ao disposto neste artigo é punida com coima a fixar entre € 25,00 
(vinte e cinco euros) e € 2..00,00 (duzentos euros), tratando-se de pessoa singular, 
elevando-se o seu máximo até € 3.000,00 (três mil euros) sempre que se trate dP pessoa 
coletiva. 

Artigo 15. ° 
A Câmara Municipal tem a faculdade de, em casos de emergência, rëquisitar as 

águas de quaisquer nascentes particulares. 

SECÇÃO II 
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JARDINS E MONUMENT+C~S 

Artigo 16.° 
1- Todo aquele que partir vidro ou lâmpada ou de algum modo danificar 

qualquer material de iluminação ptáblica, será punido com coima a fixar entre € 25,00 
(vinte e cinco euros) e € 500,00 (quinhentos euros), independentemente da obrigação do 
pagamento dos prejuízos causados. 

2- A tentativa e a negligência são puníveis. 

- Artigo 17. ° 
1- É proibido a outras pessoas que não sejam funcionários dos respetivos 

serviços, deslocar do seu sítio, alterar, modificar ou mexer qualquer material de 
iluminação publica. 

2- Sempre que se torne necessário, deve o interessado requerer aos serviços 
municipais a sua remoção temporária, .sendo debitado ao requerente os custos da 
mesma. 

3- A contraordenação deste artigo é punida com coima a fixar entre € 25,00 
(vinte e cinco euros) e € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). 

4- .A tentativa e a negligência são puníveis. 

Artigo 1~. ° 
1- Nos jardins e parques públicos, bem como noutros locais públicos 

ajardinados, é proibido: 
a) Entrar e circular de qualquer forma que não seja a pé; 
b) Fazer-se acompanhar de animais, salvo quando os mesmos estejam presos 

por corrente ou trela e açaimados, se tal. estiver determinado, vacinados e licen.cia.dos; 
c) Pisar canteiros; 
d) Colhèr, cortar, arrancar ou danificar flores e plantas; 
e) Tirar água dos lagos oiz apanhar peixes que neles se encontrem; 
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f) Utilizar bebedouros ou fontanários para fim diferente daqueles a que se 
destinam; 

g) Efetuar jogos ou divertimentos desportivos, fora das condições e locais 
fixados pela Càmara Municipal; 

h) Caçar pássaros ou destruir ninhos; 
i) Deitar-se nos bancos, arrelvamentos ou em qualquer outro local, ou sentar-se 

incorrétamente por forma a causar danos nós mesmos; 
j) Prender às grades, vedações, árvores ou arbustos, animais ou quaisquer 

objetos; 
k) Urinar ou defecar fora dos locais a isso destinado; 
1) Escrever, desenhar, afixar publicidade ou pendões por qualquer forma em 

bancos e candeeiros ou causar-lhes quaisquer danos; 
m) Praticar atos atentatórios da moral píiblica; 
n) Colocar lixo fora dos locais a isso destinados; 
o) Provocar quaisquer danos nos elementos de mobiliário urbano existente, bem 

como nos equipamentos de rega ou outros utilizados na conservação e manutenção dos 
espaços. 

2- Excetuam-se do disposto no n.° 1 deste artigo, as crianças até aos 10 anos de 
idade e ás pessoas com deficiência. 

3- A tentativa é punível. _ _ 

Artigo 19. ° 
1- É proibido, sob pena do pagamento de coima a fixar entre € 25,00 (vinte e 

cinco euros) e €1.000,00 (mil euros), destruir ou por qualquer forma danificar os bancos, 
vedações e, em geral, qualquer ornato ou construção que nos jardins e parques públicos 
existam, independentemente da obrigação do pagamento das despesas com as 
reparações respetivas. 

2- A tentativa e a negligência são puníveis. 

Artigo 20.° 
É proibido causar quaisquer danos em árvores, arbustos ou outras plantas 

existentes em lugares públicos, e em especial: 
a) Afixar publicidade ou pendões por qualquer forma; 
b) Encostar ou apoiar veículos, designadamente carroças ou similares, 

velocípedes e motociclos; 
c) Prender animais ou segurar quaisquer objetos; 
d) Varejar ou puxar ramos, sacudir ou arrancar-lhes folhas ou frutos; 
e) Lançar-lhes pedras, paus ou outros objetos; 
f) Subir pelo tronco ependurar-se nos ramos. 
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.Artigo 21. ° 
As contravenções ao preceituado nos artigos 18° e 20°, suão punidas com coima 

a fixar entre € 25,00 (vinte e cinco euros) e €1.500,00 (mil e quinhentos euros), tratando-
se de pessoa singular, elevando-se o seu máximo até €15.000,00 (quinze mil euros), caso 
se trate de pessoa coletiva e nas situações compatíveis com sua natureza. 

Artigo 22. ° 
1- É proibido partir, mutilar, apor inscrição, riscar, colar cartazes ou de 

qualquer forma danificar ou sujar os monumentos. 
2- Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se monumento toda a obra 

de interesse histórico, artístico ou cultural, desde que assim tenha sido entendido por 
instituição legalmente constituída e independentemente de ter sido classificada como 
monumento nacional. 

3- É igualmente proibido sujar ou de qualquer modo, danificar muros, 
construções ou edifícios. 

4- A contravenção ao disposto neste artigo é punível com a coima a fixar entre 
100,00 (cem euros) e € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), sempre que praticada por 
pessoa singular, elevando-se ao seu limite máximo até € 37.500, .00 (trinta e sete mi.l e 
quinhentos euros), no çaso de pessoas coletivas. 

5- É punível a tentativa e a negligência. 

SEC~ÃO III 
DOS BALDIOS E TERRENOS DO DOMÍNIO PLTBI,ICO MUNICIPAI, 

Artigo 23.° 
1- Em terrenos do domínio público municipal ou destinados a logradouro 

comum, não é permitido: 
a) Apascentar gado; 
b) Abrir covas ou fossas, lavrar, fazer serventias ou plantações; 
c) Arrancar ou ceifar erva, roçar mato, cortar total ou parcialmente quaisquer 

plantas; 
d) Extrair pedra, terra, areia, barro ou saibro, ou retirar entulhos; 
e) Fazer quaisquer espécies de instalações, mesmo de carácter provisório; 
f) Lançar ou deitar terra, estrumes, entulhos, imundices, detritos tóxicos ou 

quaisquer objetos. 

Artigo 24.° 
1- As infrações ao disposto no n.° 1 do artigo anterior, serão punidas, se n.ão 

estipulado expressamente em qualquer outra disposição legal ou regulamentar, com 
coima a fixar entre € 25,00 (vinte e cinco euros) e € 500,00 (quinhentos euros). 
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2- A tentativa e a negligência são puníveis. 

Artigo 25. ° 
Na administração dos baldios observar-se-á o disposto na legislação geral. 

SECÇÃO IV 
ESCOLAS DO 1° CICLO DO ENSINO BÁSICO E JARDINS DE I1~TFÂNCIA 

Artigo 26.° 
1- É proibida a permanência de pessoas alheias à vida escolar, nos logradouros 

das escolas em funcionamento, bem como derrubar ou ultrapassar os muros de 
vedação, separadores de recintos ou logradouros das instalações escolares e utilizar e 
danificar os equipamentos e instalações nos seus espaços. 

2- Por todo e qualquer dano provocado pelos alunos nos edifícios escolares em 
funcionamento e logradouro são responsáveis os respetivos pais ou encarregados de 
educação. 

SECÇÃO V 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS 

Artigo 27. ° 
1- Nas instalações sanitárias públicas, é proibido: 
a) Utilizá-las para fins diferentes daqueles a que se destinam; 
b) Danificar os materïaìs ou estruturas ou praticar quaisquer atos, como 

escrever, riscar ou desenhar. 

SECÇÃO ~I 
SIIaIALIZACÃO 

Artigo .28. ° 
Não é permitido: 
a) Mudar ou desviar o sentido dos sinais de trânsito de pessoas ou veículos; 
b) Danificar, por qualquer forma, os semáforos ou outros sinais orientadores de 

trânsito; 
c) Colocar os sinais de trânsito ou na sua proximidade, painéis, quadros, 

cartazes ou outros objetos que possam confundir-se com sinais ou prejudicar a sua 
visibilidade ou reconhecimento ou ainda perturbar a atenção do condutor. 

C'.ádi~a cíe J«~ícvur,s cla. JVlur~ic:r~ía. cle Jerccceucc 
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Artigo 29.° 
Não é permitido: 
a) Mudar ou desviar o sentido das placas indicativas de direção, lugares ou 

atividades; 
b) Danificar, por qualquer forma, as placas indicativas, nomeadamente escrever 

sobre elas, tapar ou suprimir os seus dizeres. 

CAPITULO III 
DO AMBIENTE E HIGIENE 

SECÇÃO I 
LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXOS 

Artigo 30.° 
1- Compete exclusivamente aos serviços municipais, ou a quem a Câmara 

Municipal delegar, a limpeza urbana e a remoção dos lixos na área do Concelho. 
2- É proibido a qualquer pessoa ou entidade estranha ao serviço de limpeza da 

Câmara Municipal proceder à remoção de lixos contidos nas embalagens ou recipientes, 
assim como remexê-los ou escolhê-los. 

Artigo 31.° 
1- Os lixos domésticos deverão ser embalados em sacos de plástico e 

devidamente atados e colocados dentro dos contentores de forma a evitar que se 
espalhem na via pública. 

2- O depósito de lixo só é permitido enquanto for possível fechar as respetivas 
tampas dos contentores. 

3- Os responsáveis pela deposição de resíduos urbanos devem reter os mesmos 
nos locais de produção sempre que os recipientes se encontrem com a capacidade 
esgotada. 

Artigo 32.° 
Não é permitido lançar nas embalagens ou recipientes destinados a lixos 

domésticos: 
a) Animais mortos; 
b) Pedras, terras, cinzas ou entulhos; 
c) Ingredientes explosivos ou tóxicos, bem como quaisquer líquidos; 
d) Ferro velho, mobiliário, eletrodomésticos esucata. 
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Artigo 33. ° 
1- As contravenções às normas contidas na presente secção, serão punidas com 

coima a fixar entre € 25,00 (vinte e cinco euros) e € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros), tratando-se de pessoa singular, elevando-se o seu máximo até € 37.500,00 (trinta 
e sete mil e quinhentos euros) no caso de se tratar de pessoa coletiva. 

2- A tentativa e a negligência são puníveis. 

SECÇÃO II 
IaUÍDOS INCÓMODOS 

Artigo 34.° 
1- Nas vias públicas e demais lugares públicos ou recintos particulares, é 

proibido: 
a) Lançar petardos, foguetes ou bombas, disparar armas de fogo ou fazer 

detonar quaisquer explosivos, sem que tal esteja devidamente autorizado; 
b) Produzir quaisquer alaridos; 
c) Cantar, tocar quaisquer instrumentos, entre as 22 horas e as 7 horas do dia 

imediato, salvo com licença previamente obtida; 
d) Arrastar pelos pavimentos latas ou quaisquer objetos, provocando ruídos 

estridentes; 
e) Utilizar telefonias, gira-discos, gravadores, televisores ou quaisquer 

aparelhos ou instrumentos musicais, com uma intensidade de som manifestamente 
superior à média, incomodando a vizinhança; 

2- É proibida qualquer perturbação que incomode os transeuntes ou vizinhos, 
provocada por barulhos de motores de motorizadas ou automóveis ou outras 
máquinas, quer seja com "aceleradelas" injustificadas, fazer chiar os pneus ou fazer soar 
desnecessariamente buzinas ou alarmes sonoros, ou ainda projetar para o exterior o 
som de aparelhagens musicais das viaturas. 

3- De modo geral, é proibida a produção, sem motivo justificado, de barulhos e 
ruídos suscetíveis de perturbarem o repouso da população, ainda que estes sejam 
produzidos noutros locais que não os referidos no n.° 1 deste artigo, nomeadamente a 
utilização de instalações sonoras errt esplanadas e estabelecimentos de restauração e 
bebidas, quando ultrapassem os limites fixados no Regulamento Geral do Ruído. 

Artigo 35. ° 
1- Não podem ser usados, sezn licença municipal, e entre as 22_ e as 7 horas do 

dia imediato: 
a) Sirenes ou apitos de fábricas ou. obras; 
b) Ferramentas ou maquinismos cujo ruído possa perturbar o repouso da 

população; 
c) Instalações sonoras na via pública. 
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2- Excecionam-se do disposto na alínea a) as sirenes utilizadas pelos Corpós de 
Bombeiros, ambulâncias e forças policiais. 

Artigo 3Fi.° 
1- Se algum animal perturbar, com urros ou latidos, o repouso da população, 

ficará o seu dono sujeito às penalidades previstas nesta secção, desde que se prove 
testemunhalmente ter sido advertido do facto, sem resultado. 

2- A punição prevista no n.° 1 só terá lugar depois da queixa apresentada pelos 
diretamente lesados, no Balcão Único da Câmara Municipal. 

Artigo 37. ° 
1- A contraordenação às normas dos artigos 34.° e 36.° será punida corn coima a 

fixar entre € 50,00 (cinquenta euros) e € 2.000,00 (dois mil euros), caso se trate de pessoa 
singular, elevando-se o seu limite até € 37.500,00 (trinta e sete rnil e quinhentos euros) 
no caso de se tratar de uma pessoa coletiva. 

2- A violação do artigo 35.° será punida com coima a fixar entre € 50,00 
(cinquenta euros) e € 2.500,00 (dois miI e quinhentos euros), tratando-se de pessoa 
singular, elevando-se o seu montante até € 40.000,00 (quarenta mil euros) caso se trate 
de pessoa coletiva. 

3- Tratando-se de ruídos provocados por grupos de indivíduos, cada um deles 
será punido individualmente com o montante referido. 

4- A tentativa e a negligência são puníveis. 

CAPITIJI,O IV 
I~OS Al~TIlVIAIS 

SECÇÃO I 
DA ]DI~ACAÇÃO IDOS Al~TIlYIAIS 

Artigo 38. ° 
1- É proibida a divagação na. via pública e demais lugares públicos, de 

quaisquer animais que não vão atrelados ou conduzidos por pessoas. 
2- Os animais encontrados a vaguear serão conduzidos, a expensas do seu 

proprietário, a local determinado pela Câmara Municipal, onde poderão ser procurados 
no prazo de 3 dias, sendo entregues a quem provar pertencer-lh.e, depois de pagas as 
despesas feitas com a sua guarda e manutenção e liquidada a importância da coima. 

3- Se os animais não forem procurados dentro do prazo referido no número 
anterior, consideram-•se perdidos a favor da. Câmara Municipal. 

4- Se se souber quem é o dono e este não quiser tomar conta dos animais 
apreendidos, serão estes considerados pertença da Câmara Municipal e por Fasta 
vendidos em leilão. 
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Artigo 39.° 
Quando algum animal encontrado a vaguear na via pública de forma a impedir 

ou fazer perigar o trânsito é o seu proprietário punido com coima de € 30,00 (trinta 
euros) a €150,00 (cento e cinquenta euros). 

SECÇÃO II 
DA APASCENTAÇ~,O 

Artigo 40. ° 
Não é permitido apascentar capxinos e bovinos nos terrenos municipais 

arborizados, e qualquer espécie de gado naqueles em que a Câmara Municipal tenha 
feito plantações ou abacelamentos. 

Artigo 41. ° 
É proibido pastorear gados em propriedade alheia, sem autorização dos 

respetivos proprietários ou rendeiros. _ 

Artigo 42.° 
O pastor deverá fazer-se acompanhar sempre das autorizações a que alude o 

artigo anterior, que exibirá aos agentes de fiscalização, quando solicitadas. 

Artigo 42.° 
1- A infração do disposto nos artigos 40.° é punida com coima que será fixada 

entre € 25,00 (vinte e cinco euros) e € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). 
2- A tentativa e a negligência são puníveis. 

SECÇÃO III 
DA INSTALAÇÃO DE POCILGAS, ESTÁBULOS OU VACARIAS, 

CAVALARIÇAS E ESTRUMEIRAS 

Artigo 43.° 
É proibido ter pocilgas, estábulos, vacarias, cavalariças ou estrumeiras dentro 

da área urbanizada da Vila de Penalva do Castelo. 

Artigo 44.° 
O estabelecimento de pocilgas, estábulos ou cavalariças nas áreas urbanizadas 

do Município de Penalva do Castelo fica sujeito ao cumprimento das disposições do 
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Decreto-Lei n.° 81/2013, de 14 de junho, e outra legislação vigente aplicável neste 
domrnio. 

Artigo 45. ° 
São proibidas as estrumeiras, designadamente em pátios ou quintais, dentro 

das áreas urbanizadas e a menos de 50 m de distância de habitação que se situe em 
qualquer área semi-urbanizada. 

Artigo 46.° 
O incumprimento do disposto nos artigos anteriores obriga o transgressor à 

remoção imediata dos objetos, entulhos ou materiais ou, quando tal for possível, à 
reposição da situação existente, sob pena da remoção ou reposição ser feita pelos 
serviços da Câmara Municipal, correndo as despesas por conta do transgressor, 
independentemente de processo contraordenacïonal ou outras sanções estabelecidas 
por Lei ou Regulamento. 

- Artigo 47. ° 
1- A existência d.e instalações de gados onde elas são proibidas, será punida 

com coima a fixar entre € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) e € 3.750,00 (três mil, 
setecentos e cinquenta euros), caso se trate de pessoa singular, elevando-se o seu limite 
máximo até € 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), caso se trate de pessoa coletiva, 
além da obrigação de demolição no prazo de 30 dias, sob pena de a Câmara Municipal 
realizar a competente demolição debitando ao infrator os custos da mesma. 

2-Anão observância dos requisitas exigidos por este Código, será punida com 
a coima a fixar entre € 25,00 (vinte e cinco euros) e € 3.000,00 e a obrigação de efetuar as 
reparações necessárias no prazo de 90 dias, sob pena de demolição. 

3- A tentativa e a negligência são puníveis. 
4- O infrator será ainda responsável por todas as despesas realizadas pelo 

Municipio, para fazer observar a Lei. 

C:AI'ITUL® V 
RElO~IO~Ã,® E RECOLI~[A DE VEÍCULOS 

Artigo 48. ° 
O presente capítulo estabelece as regras a que obedece a remoção de veículos 

abandonados ou em estacionamento abusivo, dentro da área do Município de Penalva 
do Castelo. 

Artigo 49. ° 
Considera-se, nos termos do artigo 163° do Código da Estrada, e para efeitos do 

presente Código, estacionamento abusivo ou indevido: 
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a) O de veículos, em local da via pública ou em parque de estaci ~namento, 
ininterruptamente duranfe 30 dias; 

b) O de veículos agrícolas, máquinas industriais, reboques esemi-reboques não 
atrelados a veículo trator, ininterruptamente durante 30 dias; 

c) O de veículos publicitários que permaneçam no mesmo local por tempo 
superior_ a quarenta, e oito horas, salvo se estacionarem em parque a esse fim 
destinados; 

d) O que se verifique por tempo superior a quarenta e oito horas, quando se 
tratar de veículos que apresentem sinais exteriores evidentes de abandono ou de 
impossibilidade de se deslocarem com segurança pelos seus próprios meios; 

e) O de veículo que expressamente o seu proprietário reconhecer o_seu 
abandono. 

Artigo 50.° 
Caso se verifique que a viatura se encontre abandonada, a mesma será 

identificada com um dístico (autocolante) onde deve constar o prazo para ser retirada 
pelo seu proprietário ou detentor, conforme modelo emitido pelos serviços 
competentes. 

Artigo 51. ° 
A Câmara Municipal pode promover a remoção imediata de veículos para local 

apropriado, nos seguintes casos: 
a) Veículos estacionados abusivamente ou indevidamente, nos termos do artigo 

163° do Código da Estrada, não tendo sido retirados no prazo fixado; 
b) Veículos com sinais exteriores de manifesta inutilização do veículo. 

.Artigo 52. ° 
1- Removido o veïculo nos termos do artigo anterior, deve ser notificado 0 

proprietário, para a residência constante do respetivo registo, para o levantar no prazo 
de 45 dias. 

2- Da notificação deve constar a indicação do local para onde o veículo foi 
removido, que o proprietário o deve retirar dentro dos prazos referidos no número 
anterior, bem coma da advertência para o pagamento das despesas de remoção e 
depósito, sob pena do veículo se considerar abandonado nos termos do n.° 5 deste 
artigo. 

3- A entrega do veículo ao reclamante, nos termos do n.úmer.o anterior, depende 
da prestação de uma caução por este, equivalente às despesas de remoção, depósito, 
publicações e outras, suportadas com o desenvolvimento do processo pelos serviços do 
município. 

C':á.díc~.a cle Ja~íevtcra dc~. J42,u.rri~.c~yécc ~ie Jena.eua c(.~. C',c~íePc~. 

~ ~ 
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4- Nos casos em que seja impossível dar cumprimento ao disposto no n.° 2 deste 
artigo, seguir-se-á os procedimentos nos termos previstos no artigo 166°, n.° 3 do 
Código da Estrada. 

5- Se o veículo não for reclamado dentro dos prazos aqui previstos ou no caso 
de indisponibilidade de notificação do proprietário por se ignorar a sua resàdência ou 
paradeiro, desde que devidamente comprovado, é o veículo considerado abaridonado e 
adquirido por ocupação pela Câmara. Municipal. 

Artigo 53. ° 
Findo o prazo e não sendo levantada a viatura, será afixado edital com a 

identificação da mesma, durante oito dias nos lugares públicos do Concelho. 

Artigo 54.° 
Os -serviços municipais enviarão ofício ao Comando da Guarda .Nacional 

Republicana e Polícia Judiciária, informando acerca da relação dos veículos recolhidos 
no Concelho em situação dé abandono e degradação na vra pública, com o objetivo 
daquelas forças, no prazo de 30 dias, informarem se algum dos veículos constantes da 
referida lista é suscetível de apreensão por alguma daquelas instituições policiais. 

CAPÍTULO ~JI 
DISPOSIÇÕES ~GEIZAIS E TYZANSITÓI~IAS 

Artigo 55. ° 
Os funcionários municipais ou quaisquer agentes de autoridade a quem a Lei 

incumbe o dever de velar pelo cumprimento das PostLiras, sempre que verifiquem 
qualquer contraordenação às disposições do presente Código, devem levantar auto de 
notícia, relatando os factos pormenorizadamente e entregá-lo nos Serviços de 
Contencioso da Câmara Municipal. 

Artigo 56. ° 
Todas as contraordenações ao presente Código que não tenham penalidade 

expressamente prevista, ficam sujeitas ao pagamento de coima a fixar entre € 25,00 
(vinte e cinco euros) e € 750,00 (setecentos e cinquenta euros), no caso de se tratar de 
pessoa singular, elevando-se o máximo para € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) 
sempre que se trate de pessoa coletiva. 

Artigo 57. ° 
É aplicável ao presente Código o disposto no Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de 

Outubro, na sua redação atual, considerando-se, em caso de superveniência de novas 
modificações legislativas, as remissões para os artigos da lei de acordo com o novo 
enquadramento legislativo. 

~',c~-ciic~.a d.~ J a~ ~Eusu~ c.ía. J~!zc~icág~ ia tde .9 erxa~aa d~. C'a~s t,eP,~. 
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Artigo 58. ° 
Os casas omissos e as dúvidas provenientes da interpretação e execução do 

presente Código serão resolvidos de acordo com a lei e os princípios gerais de direito. 

Artigo 59. ° 
O presente Código revoga todo o anteriormente aprovado, bem como as 

respetivas reformas e alterações que possam ter existido. 

Artigo 60.° 
Com a entrada em vigor do presente Código, é-~evogada o Código de Posturas 

Municipais em vigor nesta Autarquia. 

Artigo 61. ° -
O presente Código entra em vigor no 1°. dia útil após a sua publicação no 

"Diário da República". 

C~ócúc~o. áe la~tcuaa~a da .l~Ze,t.rú.c:Gpía de Jena.eua ~séeea. 

~,~~ 
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MUNICÍPIO DF, PENALVA DO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

~ ?—~, a~~ 0 ~~, 2 3 ...~--~ ~~ 
 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E SETE DE AGOSTO DE DOIS MIL EDEZOITO: ---

"12.13 -REGULAMENTOS - REGULAME.NTO MUNICIPAL DE TOPONÍMIA 
E NUMERAÇÃO DF, POLÍCIA - PIZOJET'O: -
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: -----
"No preâmbulo do projeto de "Regulamento Municipal de Toponímia e Numeração de 
Polícia", estão fundamentadas e jtestificadas as razões que levaram à elaboração do projeto 
de Regulamento que se anexa.  - ~---
Considerando os princípios da boa administração, da prossecução do interesse público e 
da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos, a Câmara Municipal em sua reunião de 
oito de maio de dois mil e dezoito, nas termos do artigo noventa e oito do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei número quatro barra dois mil e 
quinze, de sete de janeiro, procedeu à publicitação no "sítio eletrónico" deste Munici'pio, 
do início do procedimento e participação dos interessados; ----
Considerando que, apesar de nos termos do referido artigo noventa e oito do Código do 
procedimento Administrativo, não se ter registado qualquer constituição de interessados 
para este procedimento, deverá o mesmo ser submetido, no "sítio eletrónico" deste 
Município, pelo prazo de trinta dias úteis, a consulta pública para a recolha de sugestões, 
conforme previsto no artigo cem do referido Código do Procedimento Administrativo; 
Assim, proponho que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea lc) e ccc), do número um, do 
artigo trinta e três, do anexo um, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, aprovar o projeto do "Regticlamento do Municipal de Toponímia e 
Numeração de Polícia" e, submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal, após ter sido 
dado cumprimento ao disposto no artigo cem do referido Código do Procedimento 
Administrativo." 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de alteração ao "Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia" e, submete-lo à aprovação da 
Assembleia Municipal, após ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo cem do 
referido Código do Procedimento Administrativo." --

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

 Está conforme 
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 15 de 

novembro de 2018. 
A Assistente Técnica, 

.~c-sC  > ~ 
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PR~?JI3TOI~E - 
R]E~ULAMENTQ MLJNICIPAL UE TOI~C?N~MIt~,. ]~ N~M~I~AÇ.Á.~ L~~ 

PC~T.~CIA 

Pre~xx~bulo 
A to•pczniz•z~ïa é uz~z~: forma de idenl~fic:aç~a, ox=iez•zt~~~o, c~1~~~1°~:icaç~c~, 

1c~calïzaçda de ín°Y~vels YYrbanas e ri~sticcis e de xefexeY~c{aç~r~ c1e 1ot~aliéfaeies ~ sit{c~5< 
Mas é tc~n•zbéx~°Y •uxz~. factoz^ cl~ valc~rï~aç~o do l~atx°ix~1~aY~io 1-~ï~lc~z=ic~z ~~ culk~~i°al, . 

~. es~~allza, atAibuïç~a e all•exaç~® das c~.i~ersvs tc~p~x~i:z~teas cica~~, pc~x° issc~, 
z°e~~.zirtiz° c{e un°x kraball~e3 ~ério, rigor°o~o, eoexex~fie e l~ezitc~< t~zzr o•~~lre~ la~lra, a~ 
desig~x~açc~es topnnízrticas devex~. ser estâveis, de n~vcto a traéluziz=ex~z a xz~ex~~ria e~i 
z•rzuz•zdivïdência das poprzlaçc~es e a e'vitAr a irt~lz.x€z~cia de cz•itério,~ sYxbject°ïvos c~u rle 
factores de circlznstáx3eia. 

O aparecimento das novas tecr•~ologias, nonieadaxncnte os ~istez~~.as e{e 
lx~Corx~aç~iv ~eqgr~fica (SI~j, perxnite de uzxta fvx~rna f~Scil e preçisa idezziá.~icar a 
represezztaç~o cartogrâfïca dos eixo5 vi~x°ios ae ux~:z espaça, gara~l~~:cio u:rx~~. z~ie~or 
clualidacle na gestao desta ïnforxxYaçáo, 

Caxi~. vista a perznïtir a particïpaç~zv dos paxtxculaxes, a C~xxxara 1Viuxaicïpal 
apxc~vou, zta s~za z=euz~ï~o de f~ú c{e xx~s.ic~ ~ic `~®~a~ e pz:iblicitc~u a 1ntEz~ç~a c~te~ el~íboxar o 
presexlte z=egularzxex3to< z~vs termos ~in art". ~-~~". ~icz Ce~c{igo ~id I~x°nccclirxxetttez 
Aeiz°x~.ïz~istrakïvo, sez~.do que n~v 1-xox.zve qualcirtex intez•zç~:v cle park~cipaç~o pox paz°te 
Ci(?~ partYcl:llares. 

CAPÏTULO I 
Tvponimia 

~ECÇÁCJ I 

Artigo ~.. ° 
Le{ I-Tabilitar<te 

~ presex-zte regix{aznento texxl evrvo lei l~►abilïtáY~te, os artigvs ~.4°l.° da 
Constitz:tïc;.~io da IZepública Portlaguesa e a artigo ~3 °, é{a L,ei xY.c 7~/~U~~, éle 1~ ë{e 
seterribro. 

Artigo ~.° 
Ámb{tv cie apl{eaç~v 

1 - O presente regxtlaxz~zento tezn por objeto estabelecer z:zzn coxljunto de z°el;ras 
que dsciplinaxrz o proceclirrlerzto éle atrbuiç~o cias clesignaçc~es toparuïx°n{cas e 
alteraç~zo cias cïenoxninaçóes existentes, bexxl como a atrib~ziç~o cie x~zl:~ex°aç~io dps 
ec{ificios. 

2 - O presente regttlamenty é aplicado a todos os projett>s de loteaznenta e 
obrgzis ele uz~bar~ixaçãn gzze ~vez°Yl~ax~ a sex solicitaclos ~ ~;~n~az°a ivl~naieipal ele Ï~cx~alva 
elo Caste{o ou realizadas nv Mxuüclpio c, aix•Yda x1a parte aplicável, aos j~ existenles, 

,. ; ...._ i  ._. 
~e~~,. ~ z,~ ~: ~apaxfi,sinc ~ ,~~„~~. . ~a~.. . .... ~~ 
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bexn como ás alterações da toponímia existente, sendo que a todas os es}aaços e vias 
pix'blicas, tlevcrá ser at~~~ibttíelo ctrx~l topáx~.ixYi~l. 

Secção TI 
Atribxxiçáo e A,.lteraç~o dos ~"op~ai~zrtxo~ 

Artigo 3° 
Coxnpek~ncia paga a Atribuição de ~opánirrtos 

ºl e ~oxzlpete ~ ~áxnara 1Vl:url:ieipal, ~®s tern~t~►s cias alt~teas Vis) e tt), tio n4~ ~,, dc~ 
a:rt:igo ~~.", do az•lexo 1, da 'lei x~l." 75j~t~~.3, tle ~.`~ dc sete:tx~brc~, na sua x~daç~lcl 
akual,por ïniciativa própria ou de outras ertticlades, delïl~erar sobre a denox~~x:t•laç~lo 
das ruas e praças cias povoações, após parecer da correspotldet-lte junta de l~re,~uesia, 
bem como estabelecer as regras de numeração dos edifícios. 

~. - A referida cornpetêncïa pode ser delegada rlo presidente da ~~rnara 
Municipal, podendo o mesmo subdelegá-la ern qualquex• vereadox nas texx~rtos do t~t.° 
l., tlo artigo 3~E.°, do anexo 1, da Lei n ° 75/2UJ.3, de 12 de sekexrlbro, na sua redação 
atual. 

Artigo 4° 
Audição das Juntas de Fxeguesia 

1 - As Juntas de Fxeguesia deverão pronunciar-se nuxxt prazo de ~Q dïas, 
fïndo o qual saia considerada como aceite a pxoposta inicialtrlente formulada, 

~. -A çonsulta às Juntas de Freguesia será dispex-xsada gltando a origerll ela 
1')xopoSta seda Cle srta ilúCiativél. 

3 -Sem prejuízo do disposto nos nítmeros antexioxes, as Juntas de Freguesia 
deverão foriZecer ao Serviço de 1'oponirnia da ~;áxx~ara l~lunieïpal dc lyenalva do 
castelo, stãrt~tprc c1ue solicitada, uma lista de kopárxin~.os possívc~~s, por localiélades, 
corri. a respectiva bïog~xafia ou desci°içáo. 

Amiga 5° 
Critérios xta. ~1,tribxtição de ~opõrritxtos 

1. A atribuição ele topônimos devexá obedacex°, exn regra, aos seg~~rintes 
cxitêrios: 

a) Os nomes das avenidas e das ruas, bem como das alaxxtedas e das pxaças, 
deverão evocar figuras ou realidades eoxrt express~lo cot~celltia, r~aciox~al ou dlt~tex~s~o 
intert~aeonal; 

b) Os nomes das ruas de menor dimensão, bem corno os das travessas, 
evocarão circttrlstãncïas, .figuras ou realidades de expressão local; 

c) As pracetas e largos evocarão factos, figuras notáveis ou realidades de 
projecção na área do município; 

2 - As vias com denominação já atribuída mantêm o respectivo nome e 
erlgctadramento classificativo mas, se por iniciativa popular e/otl proposta da Jutlta 

2 ,%~ JieguPanceoato de J~ aparúnsla e,Nuneeeo.çãn. de ~all«a~ ~ J 
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de Freguesia ou da Câmara, ou ainda por motivos de reconversão urlaax-zxskica, 
znuc~az°e°rxz cie z~oran~*, ïnteg~rarmscmG~c~ zoa eskz°~zluxa das pr~serztcs eozxciiçõos. 

3 -Por efeitos do presente neg~ulamento as vias e espaços públicos do 
Coz~eelho deverão ser classifïcactos ele acordo cone o definido rxo Ancxn 1. 

Artigo 6° 
Atribuição de Topónimos 

1 -Podem ser atribuídas .Xguais designações a vias, desole que estas se ~it[zeza~ 
ene diferentes localidades cio Concelho. 

2 -Não se consideram designações iglzais as que são atribuïdas avias 
coz•rtxtnicantes de diferente classificação topozlïznïca, tais corno rua e travessa ou beco, 
rua e praceia e designações semelllantes. 

3 -Podem ser adoptados nomes de países, cidades ou outros locais nacionais 
oxz eskrarzgeix•os, c~t2e por x•azë~es irnpartax~tes se enccartt~ren~ ligados á vìcla do 
concel.l~.o. 

4 - De cada deliberação deverá constar uma curta biografia ou descriç~o que 
justifique a atribuïçáo calo topórzïn•lo. 

Secção III 
Placas Toponímicas 

Artigo 7° 
Local de Afixação 

1 - As placas toponímicas devem ser colocadas lago que as vias otx espaços se 
cneoxitrern nixzna fase é(e coz°tstrcição ~tie pr.~rrzzita a sua idezxtií'icação. 

2 -Todos os arruamentos oxz espaços públicos devem ser identificadas com 
os seçis topóxiinlos, z10 iz~:ício e no :Fina da sua extex~isão, assine coxn~ exn todos os 
crixzazxlentos ou exltroneanxcntos que o justifigxcem. 

3 - As placas toponiznicas serão sempre colocadas, sempre que possível, nas 
fachadas dos edifïcios, distando 3,d metros do solo e 1,5 znek~ros da esquina do 
edïficio. 

4 - A colocação das placas toponímicas também poderá ser efectuada em 
suportes colocac~los na via pública ox:i nos espaços públicos, desde clue os passeios 
possuam no mïz~imo 1,5tJ metros de laxgura disponïvel, lzvre ele quaisquer obstáculos 
ou, na aus@ncia de passeios, quando da sua colacaç~io não resulte prejuízo para a 
circulaçzo ele pessoas, exn coxlfcarxnidade coxa o estabelecido pelas Normas ~'écrticas 
sobre Acessbilïdadcs (Decreto-Lei z1.° 1G~/06, dc lf ele Agosto] ou viat~:zras, após 
parecer dos serviços camarários e apenas quando não seja possïvel a sua colocação 
segundo o disposto no n." 3 anterior. 

5 - Os suportes das placas toponímicas deverão ser executados de acordo 
cora o aprovado pela Câmara Mtznicïpal de I'enalva do Castelo. ~, 

_~ 

i 
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Artigo 8° 
Competência paia afixação, ex~~ução e znanutexzçáa 

- A exccuç~o e afixação de placas de topon'in~ia ~ cia ccazi~ipetêz°LÇia elas ~(t~z~tKis 
de Freguesia, sendo agt1elas resporrsáveïs pelo seu borxz estado de cozzsexvação. 

2 - É expressamente vedado aos particulares, proprietário, inquilinos e~u 
outros a sua afixação, deslocação, alteração ou substik~.iïção. 

3 - As placas afixadas em contravenção aos nirmeros antez•ioxes serão 
removidas sern azais forrnalidacles pela Junta de Freguesia. 

Artigo 9° 
Responsabilidade por Danos 

7 - Os danos verificados nas placas são reparados pela Junta de Freguesia, 
por cozlta de quem os tiver causado, devendo o custo ser liquidado no praza de $ 
dias a contar da data da respectiva notificação. 

2 -Sempre que haja demolição de prédios ou alteração das fachadas que 
.implique a°etirada dc placas, devem os titulares das respectivas lzcexiças entregar 
aquelas para depôsito na Junta de Freguesia, ficando, caso não o façam, x°espoz~sáveïs 
pelo seu desaparecimento ou deterïoração. 

3 - É expressamente vedado aos particulares, proprietários, inquilinos a sua 
afixação, deslocação, alteração eizz sttbstituïção alas p1a~ºas topoxdza~.~as. 

~I - É condição indispensável para autorização de gzzaisgtter obras au tap~zzs~ze 
a zx~az~.utenção das ix~dicaçnes topoz1íz21icas existentes, ainda quando as respectivas 
placas tenham de ser retiradas. 

CAPÍTULO Ii 
Numeração de Polícia 

Secção I 
Competência e Regras para a Numeração 

Artigo 70° 
Numeração e Autenticação 

1 -Anumeração de polícia é da exclusiva competência da Cãmara Muz~icïpal 
de PezZalva do Castelo e abrange apenas os vãos de portas cozlfiz~antes com a vïa 
pública que dêem acesso a prédios urbanos ou respectivos logradouros. 

2 - A autenticïdade da nurneração de polícïa ~ comprovada pelos registos da 
Cântara :Municipal de Penalva cio Castelo, por gttalgtzer fornia legçlln~enkc~ admitida, 

J`tegaceaorseaata .N~uaici pae de J~ apanferai« e ,Ntunexaçãa de .~̀áe(c~«i 

~ ~~ 
~~~~~.--~~ i~ .; yi-~ ~~ 

i 



~~R 
MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

Artigo 11 ° 
Atribuição de Número 

1 - A cada edifício será atribuído um ünico níamex•o de polícia à porta/ poa•kão 
principal de ez°ztrada do rztesnla ~ deverá: sor c.alaeacla z1r~ vãCa çla parta/ portlp 
principal da ed.ificlçáo, quando for visível do espaça publico, 

2 - Qttazldo o prédio tenha mais que urna porta paz•a o aI•r~.~.amento, tactos os 
demais, além do chie tem a designação do nizmero de polícia, sãa numerados com o 
mesmo número acrescido de letras, seguindo a ordem do alfabeto. 

3 -Nos arruamentos com constz•uções e terrenos susceptíveis de cons t~ução 
ou reconstrução são reservados números aos respectivos lotes, prevendo-se um 
numero por cada 15 metros da frente do terreno. 

4 -Será utilizada a numeração de polícia sequencial, nos termos definidos no 
artigo seguinte. 

5 - Em casos excecionais, imprevistos não enquadráveis nos níameros 
anteriores, serão atribuídos números iguais ao anterior acrescentado hífen e um 
nítmero a iniciar em um. 

Artigo 12° 
Regras para a Numeração 

1 - A rntmeração dos vãos de portas/portões das edificações, em novos 
espaços públicos, ou nos actuais em que se verifiquem ïrregularidades ele 
numeração, obedece às seguintes regras: 

a)..Nos arruamentos com direcção Norte-Sul oti aproxizn.ado, a numeração 
começará de Sul para Norte, salvo se houver uzxz inïcïo em arruamento cie xXiaior 
importância ou maior antiguidade, caso em que a numeraçáo se iu~icxa nesse local; 

b) Nos arruamentos com direcção Este-Oeste ou aproximado, a numeraçáo 
começará de Este para oeste, salvo se houver um ïnício em arruamento de maior 
importância ou maior antiguidade, caso em que a numeração se izlicia nesse local; 

c) As portas ou portões dos edifícios serão numerados a partix elo inicio de 
cada rua, sendo atribuídos números pares aos que se sih.tem à direita e números 
ímpares aos que seguem à esquerda; 

d) Nos largos e praças, becos e z•ecantos a numeração será designada pela 
série de números inteiros sequenciais, contançlo no sentido contrário ao dos 
pozlteiros do relógio a partir da entrada no local; 

e) Nas portas e portões de gaveto a numeração será a que lhes competir no 
arruamento mais importante ou, quando os arruamentos forem de igual importância, 
no que for desïgzlado pelos serviços camaz•ários competentes; 

f) Nos novos arruamentos sem saída, a mimeração é designada por números 
pares à direita e ímpares à esquerda, a partir da faixa de rodagem da entrada. 

2 -Quando no mesmo arruamento existam habitações legais e não legais, 
atribuição da numeração deverá processar-se como se todas fossem legais. 

.~̀egukaeaeeaata d¢ 9aparalerúca e .Nunxa~caçãa de ~` áPk%a 
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3 -Nas situações onde já existam locais com números de polícia atribuídos, a 
cãnzara rrrunicipal poderá deliberar manter a zlttri~eração cxiskez•►te. Nessa situação, a 
atribuição de novas números de polícia será efetuada caso a caso e de forma que se 
considere mais efïcaz para cada situação. 

4 - As regras previstas nas alíneas a) a f) do número a:rzterior poderão ser 
alteradas mediante decisãp fundamentada do dïrigentc máximo çlo respectivo 
serviço, e tendo desigzladamente em conta ~ numeração atribttícla, a atrïbuir, c a 
respectiva localização dos prédios au urbanizações. 

Artigo 13° 
Numeração após a Construção do Prédio 

1 -Logo que na construção de urn prédio se encontrem definidas as portas 
confinantes com a via pública ou, em virtude de obras posterïores, se verifigtze a 
abertura de novos vãos de porta ou supressão dos existentes, a Câmara Municipal de 
I'enalva do Castelo desigzlará os respectivos nïimeros ele polïcia e intimará a sua 
aposição por notificação na folha de fiscalização da obra. 

2 -Quando não seja possível a atribuição imediata da numeração dc polícia 
esta será dada posteriormente a requerimento dos interessados ou, oficiosaznente 
pelos serviços coznpekezttes que intimarão a respectiva aposição. 

3 -Anumeração de polícia dos prédios construídos por entidades não 
sujeitas a licezlciamento muzticipal, será atribuída, a solicitação destas ou 
oficiosamente, pelos serviços. 

4 -Anumeração atribuída e a efectiva aposição devem ser expressamente 
zxzerzciozladas no atito de vistoria final, çonstihiindo condição indispensável para a 
concessão ela licença de habitação ou ocupação do p~°édïo. 

5 - No caso previsto no número dois deste artigo a licença pode ser 
concedida, devendo mencionar-se no auto de vistoria fizlal a causa da 
impossïbilidade de atribuição dos números de policia. 

6 - Os proprietários cios prédios a que tenha sido atribuída au alkerada a 
nuxxieraçáo de polícia, devem. colocar os respectivos números no prazo dc 3t? dias, 
contados da data da intimação. 

7 - É obrigatória a conservação da tabuleta com o número de obra até à 
colocação dos números de polícia atribuïdos. 

Secção II 
Colocação, Conservação e Limpeza da Numeração 

Artigo 14° 
Colocação da Numeração 

1 - A colocação dos números de polícia é da responsabilidade do 
construtor/proprietário. 
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2 - Os números de polïcia deverão se.r colocados zoo centxn das vergas ou çlas 
bazldeiras rias portas ou, quaz~rio estes z•xãio e~istani, rxa prix•z~eixa oxribz°eira seg~~ïz~cica a 
ordem de zlumeração. 

Artigo 15 ° 
Conservação e Limpeza 

1 - Os proprietários dos prédios são responsáveis pelo bozn estado de 
coz~sex°vação e linlpcza dos x~iin~e2°os respectivos, z'1áo poclen<ío c:olocar, xekxar ou 
alkex°ar a numeraçáo de polícia sena prévia autorização. 

CAPÍTULO III 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

Artigo 16° _ 
Competências e Regras 

"1 - Compete à Câmara, sob proposta da Junta de preg?zesia respectiva, 
deliberar sobre as designações das áreas en~x fase ele recuperação. 

2 - As atribuições, quer das designações toponirnicas quer da numera çáo de 
polícia, deverão obedecer ás regras defïnidas nõ presente I2egulamexlto. 

3 - Às áreas que não se encontrem em fase de recuperaçáo atxibtzir-se-áo, 
provisoriamente, números de lotes e nomes cam as letras do alf~ibeto. 

4 - As designações a que se refere o número ankerior sezão alteradas apõs 
entrada na Câmara Mttnïcipal cle I'enalva do Castelo do processo de recuperaç~o. 

CAPÍTULO IV 
I~isposiÇões pinaïs 

Artigo 17° 
Inf orrnação e Registo 

1 - Compete à Câmara Municipal registar toda a informação toporuímica 
e~e%stente e comuxlicá-la ás diversas entirlacles e sex°viças i7lteressados. 

2 - Os serviços municipais competentes deverão constituir ficb.eiros e registos 
topozzïxTxicos referentes ao Município, onde constarão os ax~tececlex~xkcs históxieos, 
biográ.i~icos ocz otztxos, relakivos aos nomes atribuídos ás vias públicas. 

~ - .~. Câmara Municipal promoverá a elaboxaçáo e edição de plaxlkas 
koponímicas respe:itankes aos pr:iz~.cipais cex~xkros urbanos. 

Artigo 18 ° 
Regime de Infracções 

1 - As infracções ao preceituado neste Regulamento çonstitttem contra-
ordenação esão punidas coxas coima a fixar, cujo produto reverte integralmente para 
o Município. 
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2 - caso de reincidência da infracção a coima aplicável nos terxxzos do 
zaúnzero arxte:rYor ~ elevada paz°a o dobro. 

3 - A negligêricia é punível, sendo os seus limites £fixados ene meta ~.e dos 
referidos ezrz 1. 

Artigo 19. ° 
Contraordenações 

7 -Compete ao Presidente da Câmara Municipal (ore ao vereador com 
competéncia delegada) a instauração dos processos de contraordenação e a aplicação 
cias coïrnas previstas. z10 presente regulamento. 

Artigo 20.° 
Sanções 

1 -Constitui contraordenação punível com coima de 25 ~txros a 1Q0 ouros o 
izlcurrzprimen•to das segtiizltes ciisposiçóes do reg°ularliezlto: 

a) A afixação, deslocação, alteração ou substihiição de placa toponízn_ica por 
parte dos paxticulares ou qualquer outra enhïdade pública, em violação coza a artigo 
7.° n.° 3 do presente regttlarnento; 

b) A falta de entrega das placas toponímicas, para depósito, nos serviços da 
Cãxnara Mtiz~zicipal, por parte dos propriet~rïos dos pz•édios que sejam objeta dc 
demolição ou alteração de fachada que irnplïque a retirada da.s r~,>spetivas placas, ene 
violação do disposto no artïgo 7.° z~..° 2.; 

c) A falta de pedido formal de atribuição de número de polícia por parte do 
proprietario cio imóvel, a não afixação ou ~z afixação erz~ desrespeito pelas regras e 
procedimezltos previstos nos artigos f3° a 13°. do presente regulamento. 

2 - T'odas as infrações previstas z10 presente regulamento são puníveis, 
mesmo que praticadas de forma negligente. 

Artigo 21 ° 
Interpretação e Casos Omissos 

1 - As lacunas e dízvidas interpretativas suscitadas na aplicação do presente 
Regulamento serão preezzchiclas oti resolvidas, zoa linha do seu espírito, pela Cóznara 
Municipal. 

Artigo 22. ° 
Norma revogatória 

Com a entrada em vigor do presente regulamento, é revogada o 
Regulazxzcnto Municipal de ~bponízxzi.a e Nttmexação de Polícia do Município erz-z 
V1gC7r desta Autargtlia. 

Artigo 23° 
Entrada em Vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no 1°. dia íttil apfis a sua publicação. 

.`fïeguea+rze~ctº .h{w~icipae dz J~ °nwxími« e ,Nw,w~caçã°. de ..̀~°dlciu 
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AP+tEXO I 
1 -Taxa efeitos do presente .Regulamento a deno~nixzaçãc? das vias ~ e~Paços 

;pixblicos elo concelho devem: ç~tender às seguintes classïficaçáes: 

Alameda 
Via de circulação animada, fazendo parte de uma estrutura verde de carácter 

público onde se localïzarzl impoxtantes funçóes de estar, recreio e laser. uma 
tïpologia urbana que, devido ao seu traçado uniforme, à sua grande extensáo e ao 
seLi perfil franco, se destaca da malha urbana onde se insere, sendo muitas vezes um 
dos seus principais elementos estruturantes. 

Necessariamente elementos nobres do território, as Alamedas corabinam 
equïlibradamente duas fixnções distintas: são a ligação axïal de centralidades, através 
de um espaço dinâmico mas autónomo, com ïrriportantes fzxnçóes de estadia, recreio 
e lazer. 

Avenida 
O mesmo que a Alameda mas com menor destaque para a estrutura verde, 

aixlda que a çontenl~za:-© traçada ~ uxrïfoz°rz~.e, a sua c~ckensão e perfil .fx°aricos (azzicla 
que menores que os das Alamedas). _ 

Hierarquicamente imediatamente ,.inferior à Alameda, a Avenida poderá 
reunir maior numero e/ou diversïdadc de funçóes uz•bana3 que esta, tais corna 
coxxzércio e serviços, em detz°in~ento das funções de estadia, xecreia e lazer. 

Poder-se--á dizer clue se trata de uma via de ~irexzlaçáo mais urbana que a 
Alameda, em que atë o xlome remete para um espaço mais bucólico-Álamo. 

Rua 
Via de circulação pedonal e/ou viária, ladeada por edifícios quando em meio 

trrbaxzo. - --
Poderá ou não apresentar uma estrutura verde, o seu traçado poderá não ser 

uniforme bem como o seu perfil e poderâ incluir no seu percurso outros elementos 
urbanos de outra ordem -Praças, Largos, etc -sem que tal comprometa a sua 
identidade. 

Hierarquicamente imediatamente inferior à Avenida, poderá reunir diversas 
funçóes ou apenas contemplar urda delas. 

Estrada 1Vlunicipal 
Segundo o Decreto-Lei n.° 34593/45, de 11 de Maio, são estradas 

consideradas de interesse para um ou mais concelhos, ligando as respectivas sedes às 
dïfez°enkes fregiiesïas e estas entre si ou às estradas nacionais. São da compet~zzcia cta 
Câmara Municipal. 

.~ 

J~i e~c£cunerata .l~íacaúctpae dz J~ aparalenta e .Nunxv~xaçïca. de .~̀oflciti 9 .%'~ 
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Caminho municipal 
Via pertencente à rede rodoviária municipal ~.~ hierarquia inferior á ~sirada 

zrrul~icipal. 

Caminho vicinal 
Segundo o pecreto-Ler n,° 3~5~93/4~, de ~~ de 1VIai~, sáo caminhos p-~7b1i~o,s 

rurais, a cargo das juntas de l~reguosia, de li,gaç~r~ entro lugaxes, ~z:dmikïz~►~tca~-~~ q~o 
nestes cazxziz~l~os n~io exïstorn passeios públicos o deskir~ara~=so ao tráz~sita rural, 

Calçada 
Caminho ou Rua empedrada geralmente muito inclinada. 

Ladeira 
Caminho ou Rl1a muito inclinada. 

Azinhaga 
Caminho de largura quando muito de um carro, aberto entre valados ou 

mzxi°os altos. 
Tipologia urbana geralmente associada a meios urbanos consolidados, de 

estx•uhtx°a orgãnica e grande dezlsïclade c1e ocupação do solo. 

Beco/Viela 
Rt1a de dimensões estreitas, no casco antigo da malha uxlaana, de uma só via 

e cie difícil ou totalxnetlte impossível cïrculaçáo de veículos a:utornõveis. 

Travessa 
Rua estreita que estabelece um' elo de ligação entre .duas otX reais vias 

urb~zr~.~ls. 
Praça/Rossio 

Espaço píiblico largo e espaçoso de forma regular e desenho urbano 
estudado norYnalmente por edifícios. 

Em regra as Praças constihlern hxgares centrais, reunindo funções de carácter 
público, comércio e serviços. Apresentam geralmente extensas áxeas livres 
pavimentadas e/ou arborizadas. 

Praceta 
Espaço público geralmente com origem num alargamentó de via ou 

resultante de um impasse. Geralmente associado à função habitai, podendo também 
reunir funções de outra ordem. 

Jr2x.guBaaraereía .d~tureïcipaB de ~apanlmía e ,Nuntenceçãa de .P̀~ . ~ ~.•,f 
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Largo 
Terreiro ou Praça sem forma definida nem rigor de desenho urbano, ou que, 

apesar de possuir estas características, não constitui centralidadc, não.reunindo por 
vezes funções além da 1labïtação. 

Os Largos são muitas vezes espaços residuais xesultankes do encontro de 
virias malhas urbanas diferentes, de forma ïrregu.lar, e que não se assuzxzezn como 
elementos estruturazztes do território. 

Parque _ 
Espaço verde píiblico, de graz~.de dinzen~ão, cíestinado ao uso indiferenciado 

da população residente no núcleo urbano clue serve. Espaço inforrz~al com funçties de 
recreio e l~:zex, cverttu.alzx~ente vedado e preferenclalznezxte fazendo par°te de uzna 
estrutura verde zna.ïs vasta. --

jardim 
Espaço verde urbano, com fiznções de recreio e bem estar das popztlações 

residentes nas imediaç~es, e cujo acesso é preciorxrinaxlteznente peclonal. -..lz-ztegra 
geralmente uma estrutura vez•de rnaïs vasta clue enquadra a estrutura urbazra. 

Rotunda 
Praça ou Largo de forma circular, geralmente devido ã tipologia da sua 

estrutura viária - erre rotuzlcia. 
Espaço de articulação das várias estruturas viárias de um. lugar, muitas vezes 

de valor Hierárquico dïferente, que n~o apresenta ocupaçáo urbana na sua 
envolvente imediata. 

Sempre que reúne funções urbanas e se assume como_ elemento estruturante 
do território, tozxta o zxom.e ele Praça ou Largo. 

- As vias ou espaços pízblïcos não contemplados nos conceitos anteriores 
serão classificados, pela Cámara 1Vltzzúcïpal, de lzarmonïa corzl a sua cozlfiguraç~io oz.1 
área. 

~` eg<a£acnwscta rf4u~aZcípaB de .Ìap~orclrnia e •Munaenação. de ~aücur r~ 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E DE70IT0:---

"12.38 -REGULAMENTOS -REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL, 
DE JUVENTUDE -PROJETO: -• ____-.. 
D senhor Vice-Presidente da Câmara apresentou uma proposta, subscrita pelo senhor 
Presidente da Câmara do seguinte teor: ----~ -------~- -
"No preâmbulo do projeto de "Regulamento do Conselho Municipal de Juventude", 
estão fundamentadas e justificadas as razões que levaram à elaboração do projeto de 
Regulamento que se arcexa. -~---- -- --
Considerando os princípios da boa administração, da prossecução do interesse público e. 
da proteção dos direitos e ireteresses dos cidadãos, a Câmara Municipal em saca reunião 
de catorze de maio de dois mil e dezoito, nos termos do artigo noventa e. oito do Código do 
procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-I.,ei número quatro barra dois mil e 
quinze, de sete de sete de janeiro, procedeu à publicitação no "sítio eletrónico" e no 
"hall" do Edifício dos Paços do Concelho deste Município, do início do procedimento e 
participação dos interessados; - -~---- -~-~ 
Considerando que, apesar de nos termos do referido artigo noventa e oito do Código do 
procedimento Administrativo, não se ter registado qualquer constituição de interessados 
para este procedimento, deverá o mesmo ser submetido, no "sítio eletrónico" e rio "Hall" 
do edifício dos Paços do Concelho deste Município, pelo prazo de trinta dias úteis, a 
consulta pública para a recolha de sugestões, conforme previsto no artigo cem do referido 
Código do Procedimento Administrativo; 
Assim, proponho que a Câmara delibere, ao abrigo da alínea k) e ccc), do número icm, do 
artigo trinta e três, do anexo um, da I ei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 
doze de setembro, aprovar o projeto do "IZegticlamento do Conselho Municipal de 
Juventude" e, submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal, após ter sido dado 
cumprimento ao disposto no artigo cem do referido Código do Procedimento 
Administrativo." ~- ~- ~- ~- -  -- -- ~-
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de alteração ao "Regulamento 
do Conselho Municipal de Juventude" e, submete-lo à aprovação da Assembleia 
Municipal, após ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo cern do referido Código 
do Procedimento Administrativo." -~ ~- --

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

Está conforme 

;~~-

I 
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Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 15 de 
novembro de 2018. 

A Assistente Técnica, 

:~Szc_.c"s-yc.~;.c~ ~~~C~ •~~c~. ~c~~~ 

2 



~~~~~~~~~~ ~r~ r ~~~~~~~ ~® ~~.~~E~,~ ~ 
~Al~r~.~. Tà~~J~~~C~~~~, 

(Aprovado em reunião da Câmara Municipal de 25 de junho de 2018) 

~%/ 



MUNICfPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÊIMARA MUNICIPAL 

PROPOSTA DE REGULAMENTO 
DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE PENEI.LVA DO CASTELO 

PREÂMBULO 

A preparação para o fuhtro exige a criação de condições para proporcionai aos 
jovens o acesso a uma formação educativa, cultural, despoz•tiva e arkistica ix~tcgr~tl. A 
ocupação saudãvel dos teíx►pos livres é uma condição fundamental para o 
desenvolvimento l~arrnonioso das crianças, adolescentes e jovens. Existe hoje aula 
necessïdade emergente de envolver os jovens rios prezcessos de tomada de decisão, 
criando espaços de afirmação e participaçáo cívica. 7'aznbén~ a promoção da au konoaxúa 
dos jovens, entendida enquanto oxientações estratêgicas sobre as políticas de emprego, 
proteção social, formação, hábitação e transportes, deve ser urze eixo prioz•ïtário zoas 
polïticas públicas. 

O incentivo ao voluntariado, sendo uma forma de participação social e 
experiência educativa e profissional, mas também ao empreezldeclorismo pode assumïr-
sc como fator de empregabilidade de jovens qualificados em divexsas instituiçóes locais 
de carïz associativo. 

Neste contexto entende o Município de Penalva do Castelo como estratégia 
fundamental a criação do Conselho Municipal da Juventude, tendo em vista a defesa 
dos princípios e objetivos anteriormente enunciados. 

Para que as políticas municipais de juventude se revelem ainda mais eficazes, 
correspondendo aos anseios dos jovens é essencial que sc apurem, de forxxla 
participada, quais as dificuldades e aspiraçóes dos mesmos. 

Ê com este inhtito, e dando cumprimento ao disposto no artigo 27° da Lei n.° 
8/2009, de 18 de fevereiro, na sua vezsão atualizada, que é criado nos termos do 
xespetivo Regime Jurídico, o Projeto de Regulamento do Conselho Municipal da 
Juventude de Penalva do Castelo. 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GEI~.AIS 

Artigo 1. ° 
Objeto 

O presente regulamento estabelece nos termos da Lei n.° 8/2009 de 1$ de 
fcvcreïro (rla sua~versão atualizada), as rtorznas relativas ã coznpa~sição e competência dc~ 
Conselho Municipal de Juventude de Penalva do Castelo (CMJPC), 'bezn coz7z.n os 
direitos e deveres dos seus membros. 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMAIZA MUNICIPAL 

Artigo 2,° 
Definiçáo 

X - O Conselho Municipal de Juventude de Penalva do Castelo ~CMJPC) 
cie~sexlvolve a sua ação n© Coneell•xe~ de Pena;lva elo castelo. 

2 - O Conselho Municipal de Juventude, adiante designado par Consel~1o, é um 
órgão coxlsultivo, fuxlcïona na Cárnara 1Vlttnïcipal de !'enalva do Castelo e visa a 
promoção de políticas da juventude. 

3 - O Conselho rege-se pelas disposições constantes no presente 12egulaxnenta. 

Artigo 3.° 
Fins 

O conselho municipal de juventude prossegue os seguintes fins: 
a) Colaborar x1a definição e execução das políticas municipais de juvenhde, 

assegurando a sua articulação e coordenação com outras políticas setorïais, 
nomeadamente nas áreas do emprego e formação profissional, 1labitação, educação e 
ensino superior, cultura, desporto, saúde e ação social; 

b) Assegurar a audição e representação das entidades públicas e privadas 
que, no âmbïto rntixlicipal, prosseguem atribuições relativas â juventude; 

c) Contrïbuir para o aprofundamento do conhecïmento das ii~dicac{ores 
econ8mïcos, sociais e cultuxais relativos â juventude; 

d) Promover a discussão das matérias relativas âs aspirações e necessidades 
da pr~pulação jovexx~. residente nd zzluxllcípio de 1'enalva do ~:astelo; 

c) 1'x°axx~over a divulgação de trabalhos cie inveskïgaçãc~ relativos â juventut{e; 
f) :pron~.c~ve:r iniciativas sabre a juventude a x^~ível local; 
g) Colaborar com os órgãos do município no exercíciº das competências destes, 

xelacionadas corri a juventude; 
h) Incentivar e apoiara atividade associativa juvenil, assegurando a stià 

representação junto dos órgãos autâxgtiicos, bexxi corno junto de outras entidades 
publicas e privadas, nacionais ou estrangeiras; 

i) Promover a colaboração entre as associações juvenis no seu âmbito de 
atuação. 

CAPÍTULO II 
COMPOSIÇÃO 

Artigo 4. ° 
Composição dos conselhos municipais de juventude 

1 - A composição do conselho municipal de juventude é a seguinte: 
a) O Pz^esidente cia Câmara Municipal, clu~ presic~le; 
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b) Um membro da assembleia municipal de cada força política representada 
na assembleia municipal; 

c) O representante do município no conselho regional de juventude; 
d} Um representante de cada uma das associações juvenis detentoras de 

personalidade jurídica, sediadas no concelho de Penalva do Castelo e inscritas no 
T~egisto Nacional de Associações Jovens (RN'AJ); 

e) Um representante da associação de estttdantes do ensino básico e 
secundário cora sede no znunicípïo de Penalva do Castelo; 

f) t1m representante de cada uma das juventudes partidárias existentes no 
concelho cozn representação zlos Grgãos do município; 

g) Representantes jovens a designar pelas associações cuXturaïs, desporkivas e 
recreatïvas,legalznente constituídas, cozr~provadan~ezlte ezrl ativïdktde, sediada3 c~zn. cada 
freglxesïa, z~uma proporção de uzn representante por cada cinca it~skik~tiç~àes, g~,x~arlkix~do 
5ezr~pz°e o z~:inïmo de uzn répresentante; 

h) Um representante de cada associação jovem e egttiparadas a associações 
juvenis, nos termos do n.° 3 do artigo 3° cia Lei n.° 2~/2U06, de 23 de junho, de ámbito 
nacional. 

2 - Os elementos do Conselho Municipal da Juventude deverão ter idade não 
superiora 30 anos, nezTi inferior a 16 anos, á exceção dos membros previstos nas alíneas 
a) e b) do n.° 1 do artigo 4°. 

Artigo 5.° 
Observadores 

O Conselho Municipal de Juventude de Penalva do Castelo pode, por 
deliberação, atribuir o estatuto de observador permanente, sem direito a voto, a outras 
erztïdades ou órgãos pizblïcos ou privados locais, nomeadamente a instituições 
particulares de solidariedade social sediadas no concelho e gtze desenvolvam, a titulo 
principal, atividades relacionadas coze a juventude, bem como a associações juvenis oti 
grupos informais de jovens não registados na RNAJ. 

Artigo 6.° 
Substituição dos Membros 

As organizações representadas no Conselho poderão substituir os seus 
xepresez~tantes, er1~. qualquer nroz~zezlto, n~edïaz~tte comunicação, por escrito, av 
Presidente do Conselho com ttma antecedéncia mü~ima de 30 dias. 

Artigo 7.° 
Participantes externos 

Por deliberação do conselho municipal de juventude, podem ser convidados a 
participar nas suas reuniões, sem direito de voto, pessoas de reconhecido mérito, outros 
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titulares de órgãos da autarquia ou representantes das entidades px~xbliças ou privadas 
cuja px°esença seja cotlsic{rada ütfl para as ti~abal'hc~s. 

CAPfTLTLO lIT 
COMPETÊNCIAS 

Artigo 8.° 
Competências consultivas 

1 -Compete ao CMJPC emitir parecer obrigatório sobre a~ seguintes matérias: 
a} Linhas de orientação geral da política municipal para a 

constantes do plano anual de ativïdades da Câmara Municipal de Penalva do Castelo; 
b) Orçamento municipal, no que respeita às dotaçóes afetas às pol~ticas de 

juventude e às políticas setorïais coxa aquela coxlexas; 
2 -Compete ao CMJPC emitir parecer obrigatório, não vinculativo, sobre 

projetos de regulamentos e pnsttxras municipais que versem sobre matérias gxae digam 
respeito a políticas de juventudë 

3 - O CMJPC é auscultado pela Câmara Municipal de Penalva da Castelo 
durante a elaboração dos projetos de atos previstos no nxºxxnero anterior. 

4 ~ Compete ainda ao CMJPC exni'tir. parecer facultativo sobre inïciativas da 
Câmara Municipal de Penalva do Castelo, com incidência nas políticas de juventude, 
mediante solicïtação da própria autarquia, do seu presidente ou dos vereadores, no 
âmbito das competências próprias ou delegadas. 

4 - A. Assembleia Municipal dé Penalva do Castelo pode também solicitar a 
emissão de pareceres facultativos ao CMJPC sobre matérias da sua çompetêx~cia com 
ïncidência nas políticas de juventude. 

Artigo 9. ° 
Emissão dos pareceres obrigatórios 

1 - Na fase de preparação das propostas de documentos relativos às alíneas a) e 
b) do n.° 1 clo antiga anterior, a Câmara Municipal de Penalva do Castela re~crnc con~x o 
CMJPC para apresentar e discutir as linhas gerais das polïticas çle juvenhide propostas 
pelo executivo xnunicïpal, assim coma para gue n CMJPC possa apresentar evexxt~taïs 
propostas quanto a estas matérias. 

2 - Após a aprovação pelo executivo municipal dos doc~xmentos a que aludem 
as alíneas a) e b) d.o n.° 1 da artigo ankeriar, ë da competência da Câmaxa Municipal de 
Penalva do Castelo enviax esses documentos bem como fada a documentaç~io relevante 
para analise ao CMJPC, solicitando a emissão do parecer obrigatório, náa vïrxculativo, 
prevïsto no n.° 1 do artigo anterior. 

3 -Para efeitos de emissão do parecer obrigatório, não vinculativo, previsto no 
n.° ~ do artigo anterior, a Câmara Munïcipal de Penalva do Castelo deve solicita-lo 
imediatamente após a aprovação do regulamento para consulta pública, remetendo ~o 
CMJPC toda a documentação relevante. 
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4 - O parecer do CMJPC solicitado no n.° 2 do artigo anterior deve ser remetido 
ao órgão competente para a deliberação final, no prazo máximo de 15 dias contados a 
partir da solicitação referida no número anterior. 

5 -Anão emissão de parecér obrigatório, no prazo previsto no n.° ~, não obsta à 
sua apreciação e aprovação pelos órgãos competentes. 

Artigo 10. ° 
Competências de acompanhamento 

Compete aos conselhos municipais de juvenhtde acompanhar e emitir 
recomendações aos órgãos do rntmicípio sobre as seg~uitltes matêrias: 

a) Execução da política municipal de juventude; 
b) Evolução das políticas públicas com impacte na juventude do mLtnicípio, 

nomeadamente nas áreas do emprego e formação profissional, habitação, educação e 
ensïno superior, cultura, desporto, saúde e ação social; 

c) Incidência da evòlução da sihiação socioeconómica clo município entire a 
população jovexrt do mesmo; 

d) Participação cívica da população jovem do município, ~.omeadamento no que 
~~espeïta ao associativismo juvenil. 

Artigo 11. ° 
Competências eleitorais 

Compete aos conselhos municipais de juventude: 
a) Eleger o representante do município nos conselhos regionais de juventude; 
b) Eleger um representante no conselho municipal de educação. 

Artigo 12. ° 
Divulgação e informação 

Compete aos conselhos municipais de juventude, no ãtnbito da sua atividade de 
divt2lgaçãt~ e itzforn•tação: 

a) Promover o debate e a discussão de matérias relativas à política municipal de 
juventude, assegurando a ligação entre os jovens residentes no município e os tittz'lares 
dos órgãos da autarquia; 

b) Divulgar junto da população jovem residente no município as suas 
iniciativas e deliberações; 

c) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a situação dos jovens 
residentes no município. 

_...._. 

r 
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Artigo 13. ° 
Organização interna 

No âmbito da sua organização interna, compete ao conselho municipal de 
juventude: 

a) Aprovar o plano e o relatório de atividades; 
b) Aprovar o seu regimento interno; 
c) Constihtir comissões eventuais para missões temporárias. 

Artigo 14.° 
Competências em matéria educativa 

Compete ainda aos conselhos municipais de juventude acompanhar a evolução 
da política de educação através do seu representante no conselho municipal de 
educação. 

Artigo 15.° 
Comissões intermunicipais de juventude 

Para o exercício das suas competências no que respeita a políticas de juvenhde 
corxlLtns a diversos municípios, os conselhos rrt.urticipais cte juventude podem 
estabelecer formas permanentes de cooperaçáo, através da conskituïção de comissões 
intermunïcipais de juventude. 

CAPÍTULO IV 
DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

JUVENTUDE DE I'ENALVA DO CASTELO 

Artigo 16.° 
Direitos dos membros do CMJPC 

1 - Os membros do conselho municipal de juventude identificados nas alineas 
d) a i) do artigo 4.° têm o direito de: 

a) Intervir nas reuniões do plenário; 
b) Participar nas votações de todas as matérias submetidas à apreciação do 

conselho municipal de juvenhide; 
c) Eleger o representante do município no conselho municipal de educação; 
d) Propor a adoção de recomendações pelo conselho municipal de juventude; 
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e) Solicitar e obter acesso à informação e documentação necessárias ao Exercício 
do seu mandato, junto dos órgãos e serviços das autarquias locais, bexYt ce~mn das 
respetivas entidades empresariais municipais. 

2 - Os restantes membros do conselho rnxinicipal de juventude apenas gozam 
dos direitos identificados nas alíneas a), e) e f) do número anterior. 

Artigo 17.° 
Deveres dos membros do CMJPC 

Os membros do conselho municipal de juventude têm o dever de: 
a) participar assiduamente nas reuniões do conselho ou fazer-4e substituir, 

quando legalmente possível; 
b) Contribuir para a dignificação dos trabalhos do consellio municipal de 

juventude; 
c) Asseg~.trar a articulação entre as entidades que representam e o conselho 

municipal de juventude, atravës da h•ansmïssão de informação sobre os trabalhos deste. 

- CAPfTULO V 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Artigo 18. ° 
Funcionamento 

1 - O conselho municipal de juventude pode reunir em plenário e em secções 
especializadas permanentes. 

2 - O conselho municipal de juventude pode consagrar no seu regimento 
interno a constituição de uma comissão permanente que assegure o seu funcionamento 
entre reuniões do plenârio. 

3 - O conselhõ~ municipal de juventude pode ainda deliberar a constituição de 
comissões eventuais de duração temporária. 

Artigo 19. ° 
Plenário 

1 - O plenário dos conselhos municipais de juventude refine ordinariamente 
quatro vezes por ano, sendo duas das reuniões destïnada à apreciação e emissão de 
parecer em relação ao plano anual de atìvidades e ao orçamento do município e outra 
destinada à apreciação do relatório de atividades e do município. 

2 - O plenário dos conselhos municipais de juventude reúne ainda 
extraordinariamente por iniciativa do seu presidente ou mediante requerimento de pelo 
menos um terço dos seus membros com direito de voto. 
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3 - No início de cada mandato o plenário elege dois secretários de entre os seus 
membros que, junkamente cone. o presidente, eonstïtuen~ a xx~:esa d~ plenário do conselho 
municipal de juventude. 

4 - As reuniões dos conselhos municipais de jïivenh7de devem ser convocadas 
em horário compatïvel com as atividades académicas e profissionais cios seus ix~ernbros. 

Artigo 20. ° 
Comissão permanente 

1 - Compete à comissão perranente do conselho municipal de juvenhxcl,e: 
a) Coordenar as iniciativas do conselho e organizax as suas atividades externas; 
b) Assegurar o funcionamento e a representação do conselho entre as reuniões 

do plenârio; 
c) Exercer as competências previstas no artigo 11.° que lhe sejam eventualmente 

delegadas pelo plenário, desde que previsto no respetiva regimento. 
2 - O níxmero de membros da comissão permanente é fixado no xegirxiento do 

conselho municipal de juventude e deverá ter em conta a representação adequada das 
diferentes categorias de membros identificados no artigo 4.° _-

3 - O presidente da comissão permanente e os demais membros são eleitos pelo 
plenârio do conselho municipal de juvenhde. 

4 - Os membros do conselho municipal de juventude indicados na qualádade de 
autarcas não podem pertencer à comissão permanente. 

5 - As regras de funcionamento da comissão permanente são definidas no 
xegiznento do conselho municipal de juventude. 

Artigó 21.° 
Comissões eventuais 

Para a preparação dos pareceres a submeter à apreciação do plenário do 
conselho municipal de juventude e para a apreciação de questões pontuais, pode o 
conselho municipal de juventude deliberar a constituição de comissões eventuais de 
duração limitada. 

CAPÍTULO VI 
APOIO À ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE 

Artigo 22.° 
Apoio logístico e administrativo 

O apoio logístico e administrativo ao Conselho Municipal de Juventude de 
Viseu é da responsabilidade da Câmara Municipal, respeitando a autonoxxuïa 
administrativa e financeira do Município. 

Artigo 23.° 
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Instalações 

1 - O município deve disponibilizax instalações condignas para o 
funcionamento do conselho municipal de juventude, bem como para o funcio~lamento 
dos serviços de apoio. 

2 - O conselho municipal de juventude pode solicitar a cedência de espaço à 
cârxiaxa municipal para organização de atividades e audição de entidades. 

Artigo 24.° 
Publicidade 

O município deve disponibilizar o acesso do conselho municipal de j~.ivenhxde 
ao seu boletim municipal e a outros meios informativos para que este possa publicar as 
suas deliberações e divulgar as suas iniciativas. 

Artigo 25. ° 
Sítio na Internet 

O município deve disponibilizar urna página no seu sítio na Internet ao 
conselllo municipal de juventude para que este possa manter informação aiaializada 
sobre a sua composição, competências e funcionãmento e divulgar as suas iniciativas e 
deliberações. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÓES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 26. ° 
Regimento interno do conselho municipal de juventude 

O conselho municipal de juventude aprova o respetivo regimento interno do 
qual devem constar as regras de funcionamento que não se encontram previstas no 
Código do Procedimento Adminishativo e na presente lei, beln como a composição e 
competências da comissão permanente. 

Artigo 27. ° 
Díxvidas e Omissões 

Caso não estejam previstas na lei geral, duvidas e omissões ao presente 
regulamento serão resolvidas por deliberação cia Câmara Municipal, 'sob proposta ao 
Vereador com o Pelouro cta Juventude, fundamentada na informação do Presidente do 
Conselho Municipal de Juventude de Penalva do Castelo. 
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Artigo 28. ° 
Duração dos Mandatos 

1 - A duração geral do mandato do Conselho Municipal de Juver$tude de 
Penalva do Castelo é coincidente com os x~nandatos autárquicos. 

Artigo 29. ° 
Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
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DIVISÃO ADiVIINISTRATIVA 

 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO C1~STELO, 
REALIZADA EM OITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL EDEZOITO: - 

"12.38 -REGULAMENTOS -REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE JUVENTUDE -PROJETO DE fiLTERAÇÃO -CONSULTA PÚBLICA: 
Presente uma informação dos serviços do seguinte teor: 
"Informo V.Ex~. que, após ter terminado o período consulta pública do projeto de 
Regulamento referido em assunto, foram apresentados pelo munícipe Pedro Nobrega, os 
contributos abaixo mencionados; -~ -
Mais informo que, deve a Câmara Municipal considerar válidas as alterações propostas 
ao projeto de "Regulamento do Conselho Municipal de Juventude" e ser submetido ìx 
aprovação da Assembleia Municipal, com as devidas alterações.  -
Alterações propostas pelo munícipe Pedro Nobrega: --
Um - O artigo quatro não reflete o que estipula o Lei aplicável.  
Deverá ser transposto _"ipsis verbis"_ o que estipula a Lei aplicável sobre a composição 
dos conselhos municipais de Juventude. 
A alínea g), do número um não tem sustentação legal e por isso deve ser eliminada.--
Dois - O artigo seis não faz sentido e por isso deve ser eliminada.  ~-
Tendo em conta que todos os membros do CMJ são representantes de entidades não faz 
sentido fixar um prazo para comunicar a substituição, pois cada entidade tem a sua 
própria dinâmica interna. 
LIm exemplo simples: 
"Uma Associação tem novos órgãos eleitos nos termos dos estatutos, fará sentido que 
durante trinta dias o seu representante seja quem já não faça parte dos seics órgãos 
sociais? Ou que tenha sido indicado pelos anteriores órgãos sociais? Aliás a Lei prevê a 
substituição dos membros sem estipular qualquer condição a não ser a sua possibilidade 
nos termos da lei. "  ~----
Três - O artigo sete não está de acordo cora o estipulado no artigo seis da Lei. 
Quatro - Os artigos dez, onze e vinte e três não estão de acordo com o estipulado nos 
artigos nove, dez e vinte e dois da Lei, visto não refletir a versão atualizada da Lei. 
Cinco - No artigo dezasseis devem ser revista as remissões que constam no número um. --
Bem como na alínea c) não ê o representante do município mas sim do conselho 
municipal de juventude.  --
Seis - No artigo vinte deve ser revista a remissão que consta na alínea c), do número um. -
Sete -Sendo, nos termos da lei, o autor da regulamento, que nem tem que ser proposto 
pela Câmara Municipal, a Assembleia Municipal, deveria ser esta a resolver as dúvidas e 
as omissões.  -- ~- -- ~- ~-

~<..e.t,M-~,~.~c~ 

1 



Lq'~GP~.

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

- DIVISÂO ADMINISTRATIVA 

Oito - O anti-go vinte e oito não faz sentido, visto v carácter permanente do CMJ e o facto 
de todos os seus membros serem representantes de entidades cuja dinâmica interna nada 
tem a ver com a duração do mandato autárquico.  _ -
O Conselho não é um conjunto de pessoas eleitas para tal, mas sim um conjunto de 
representantes de entidades."  s -
A~ Câmara deliberou, por unanimidade, considerar válidas as alterações propostas ao 
projeto de "Regulamento do Conselho Municipal de Juventude" e submete-lo à 
aprovação da Assembleia Municipal, com as devidas alterações." ~- - 

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

 Está conforme 
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 15 de 

novembro de 2018. 
A Assistente Técnica, 

~~c`~ L,~c,.. ~v~ò ~... ~~~ 

~ 
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CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE PENALVA DO CASTELO 

PROPOSTA DE REGULAMENTO 

PREt~MBULO 
A preparaçào para o fulcro exige i criação (le condições para proporcionar aos ,jovens o 

acesso a ulna formação educativa, cultural, desportiva e Artística integral A ocupação siu(lávcl dos 
tempos livres é uma COI1CIIçaO 11II1(larlleIlt~ll para o desenvolvimento harmonioso cias crianças, 
a(lolescentes e,jovens. L.xiste hoje ulna necessi(lade emergente (le envolver os jovens nos processos 
de tomada cie decisão, críancío espaços (le afïrmação e participação cívica. Também i pI'011lOçãO 

Cla autOI1011lla dOS •]OVETIS, entendida enquanto orientações estratégicas sobre aS pol1t1C1S Cle 
emprego, proteção SOClaI, IOCITlaçãO, llabltaçã0 e transportes, deve Ser 11111 e1X0 pI~lOritZrlO IlaS 

políticas pílblicas. 
O incentivo ao volunt~lria(lo, sendo uma Ìorina (le partìcipação social e experiência educativa 

e prolìssional, mas também ao el7lpreen(leclorislno pocíe assumir-se como lat.OI- de 
empregabiliclade (le,jovens quilifïca(los eln diversas instituições locais cíe cariz associativo. 

Neste. contexto entende O Município ele Penalva elo Castelo como estrat.E;gia lìlndament:~l a 
criação do Conselho Municipal da ,Juventude, tendo em vista a defesa elos princípios e objetivos 
ant.eriorinente enuncia(los. 

Para que as políticas municipais de juvent.ucle se revelem ainda mais elïcves, 
correspondendo aos anseios dos ,jovens é essencial que se apurem, (íe forma participada, quais as 
(lilïeuldacles e aspirações cios Ineslllos. 

E com este intuito, ~ dando CLIITlprlIllf',Ilt.O a0 d1SpOSlO n0 artlg0 27º cía Lei n.º 8/ 2009, (le 18 
(le fevereiro, na sua versão atualizada, clue é criado nos termos do respetivo Regime Jtlrí(.lico, o 
Prgjeto de Regulamento elo Conselho Municipal da,Juventude de Penalva (.lo Castelo. 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 
Objeto 

O presente regulalllcnto estlbelece nos termos da Lei n.-̀-' 8/2009 c.le 18 (íe fevereiro (na st.la 
versão íltuall"Lida), as IlOI'Il)iS relativas ã COII1pOSIçaO e competência (lo Conselho Municipal de 
,Juventude (le Penalva cí0 Castelo (CMJPC), bem como os cíireitos e deveres dos seus Inelnbros. 

Artigo 2.º 
Definição 

1 - O Conselho Municipal (le Juventu(e ele. Penalva (ío Castelo (CMJPC) desenvolve a sua 
ação no Concelho ele Penalva elo Castelo. 

2 - O COI1SC1110 Municipal de ,JUVentUCle, a(11ï1llte (leSlgnílClO 1)OC' COIISCI110, é UITl ÓI'gíl0 
v consultivo, funciona ni Cãlnira Municipal de Penalva do ~,astelo e visa i promoção (le políticas 

(ia,juventude. 
3 - O Conselho rege-se pelas (lisposições constantes no presente Rc;gulamento. 

Artigo 3.º 
Fins 

O COI1SeIh0 Ii1u111C1p~1I (le •tUVent.u(le pI'OSSegIIe OS Seglllllt.eS íII1S: 
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a) Colaborar na definição e execução das políticas municipais de ,juventu(e, 
assegurando a sua articulação e coor(.lenação com outras políticas setoriais, nomeadamente nas 
árCaS (lo emprego C lOI'Illaçã0 prolïssional, llílbltação, edLlCaça0 e ensino SUper'lor, Cllltlll•a, 

desporto, saúde e ação social; 
b) Assegurar a audição e represent~lção das enticíacles públicas e privadas que, no 

illllblt.0 I11uI71CII)aI, prosseguem atribuições relativas à,juventu(le; 
e) Contribuir para o aprolìlndalnento elo eonheeirnento elos indieaclores ~;eonórnicos, 

sociais e culturais relativos à,juventude; 
d) Promovera (lisctlssão elas matérias relativas às aspirações e necessiclacles da 

população jovem resiclent.e no município de Penalva do Castelo; 
e) Promover a divulgação cíe trabalhos de investigação relativos à juventude; 
E) Promover iniciativas sobre a juventude a nível local; 
g) Colaborar com os órgãos elo município no exercício elas competências destes, 

reIí1C10IlaC.laS COI11 a jUVCTltltdG; 

11) Incentivar e apoiar a ativiclacle associativa juvenil, assegurando a sua representação junto 
elos órgãos autlrquicos, bela como ,junto ele Doiras enti(ades públicas e priva(as, nacionais ou 
estrangeiras; 

i) Promover a colaboração entre as associações ,juvenis no seu âmbito (le atuação. 

CAPÍTULO II 
coMPosrçÃo 

Artigo 4. º 
Composição dos conselhos municipais de juventude 

I - A composição elo conselho municipal de juventllcle é a seguinte: 
a) U Presidente (la Cílínara Municipal, que preside; 
b) tJm rnenlbro da assembleia IT7UI11Clpal de cada partido ou grupo ele cidadãos 

eleitores representados na asselnl)leia municipal; 
c) O representante (lo município no conselho regional de,juventucie; 
d) LJI71 representante de cada associação ,juvenil COI'Il SeCle n0 muCllCíl)10 inscrita no 

Registo Nacional de Associações,Jovens (RNAJ); 
e) LJIn representante da associação <le esCU(Iante5 C10 eI1s1I10 báS1C0 G SeCLin(1ár10 COIIl 

sede no mLnicípio de Penalva do Castelo; 
f) t11x1 representante de cala uma das ,juventudes partidárias existentes no concelho com 

represent~•lção nos órgãos do município; 
g) L71n representante de cada associação jovem e equip~lraclas a associações juvenis, 

nos termos do n.º 3 do artigo 3º da Lei n.º 23/2()06, de 23 de junho, de âml)ito nacional. 

Artigo 5.º 
Observadores 

C.) COI15e1110 MLlI11C1paI CIC,JUVEIItLICIe. (le Penalva (lo Castelo pode, por cíe[iberação, atribuir 
o est~~lt:ut:o de observacíor permanente, sela direito a voto, a outras entidades ou órgãos públicos otI 
priva(los locais, nolxleaclamente ainstituições particulares de soliciarieclade social sediadas rio 
COI1Ce1110 G que deSeïlVO1Vï11'Il, a tit.1110 principal, atlVlda(1CS I'elaC1011adaS COnl ï1 ,)LiVE;[lyllCle, be~n 
COI110 a aSSOCIaçÕeS JLIVGn1S OLl gTLIpOS 111fOT'In~L1S (1e,rOVenS Ilã0 reglstaClOS I1a RNAJ. 
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Artigo 6.º 
Participantes externos 

Por deliberação dU conselho municipal (le juventude, pocleltt ser convidados a participar nas 
suas reuniões, sela (.lireit.o dc veto, pessoas (le reconhecido mérito, outros titulares eIc órgãos da 
autarquia, representantes das enti(la(les referidas no artigo anterior que não (lisponhalY~ do estatuto 
de observacíor permanente ou representantes dc outras entidades publicas ou privadas cuja 
presença seja considerada útil para os trabalhos. 

CAPÍrI'ULO III 
COMPETÊNCIAS 

Artigo 7 . º 
Competências consultivas 

1 - Compete ao CMJPC emitir parecer obrigatório sobre as seguintes ratérias: 
a) Linhas de orientação geral da 1)OIÍtICa Ii1L1n1CIpal paca a ~11Velltllde, COI1StaItt.eS (10 

plano anual dc ativiclacles da Cãnlara Nlunieip<tl ele Penalva c:lo Castelo; 
b) Orçamento municipal, no que respeita às (lotïtções afèlas ãs políticas cie juventude e 

~1S pUlíllcaS Set.OrlalS COI11 aquela C011exaS; 

2 - Compete ao CMJPC emitir parecer obrigatório, não vinculativo, sobre projetos (.le 
regulalnenl.os e posturas municipais que verseltl sobre matérias que digam respeito a políticas (le 
juventude; 

3 - O CMJPC é auscultado pela Câmara Municipal de Penalva do Castelo (lurant.e a 
elaboração dos prrjetos (le atos previstos no número anterior. 

4• -Compete ainda ao CMJPC emitir parecer l~icultativo sobre uuclativas da Câmara 
Municipal de Penalva do Castelo, coltt incidência nas políticas de juventude, ntediant.r--, solicitação 
da própria autarquia, cio seu presidente ou dos vereadores, no ãltlbli0 CIaS COIIlI)etêIlclaS 1)rnl)T'(aS 

ou dcleg~(las. 
4 - A Assembleia Municipal de Penïilva do Castelo pode t~llnbém solicitar a emissão de 

pareceres facultativos ao CMJPC sobre ]natérias ela sua competência cola incidência nas políticas 
de,juventude. 

- Artigo 8.º 
Emissão dos pareceres obrigatórios 

1 - Na fase de preparação (tas propostas de clocumelttos relativos ãs alíneas a) e b) ela Il.`-' 1 ,_ do artigo anterior, a amara Mllniclpa de Penalva do Castelo reúne corta o CMJPC; para 
apresentar e (lisclltir as linhas gerais (tas políticas (le,juventude propostas pelo executivo lnunicipïll, 
assim como para que o CMJPC possa apresent~lr eventuais propostas quanto a estas matérias. 

2 - Após a aprovação pelo executivo municipal (tos (locument.os a que aluclertt as alíneas a) c 
b) do n.º 1 do artigo anterior, é ela competência da Cãmara Municipal de Penalva cl0 Castelo 
enviar esses documentos belas como toda a (loclunentação relevante para análise ao CMJPC, 
S011citatlC10 a eIItlSSïlO (10 pareCCC Ol)rlgilt.ÓC1U, IlãO V1I1CUIat1V0, 1)I'GV1St.0 n0 ILº  1 C1U artigo ïlílt.el'lOt'. 

3 -Para efeitos de emissão do parecer obrig~ltório, IlaO V1I1CllIat1V0, previsto no n.º 2 do 
ïlrtlg0 alltel'IOC, 'd C.ílltlarït MUI11c1F)aI CIe PenïllVa (10 C.aSt.elO CleVG SOl1Clt.íl-10 II11e(1latïlItleI)t.0 apOS ïl 
al)TOVaçílU C10 Cegulillltent.0 para COI1SUIla pílbllca, CEIlletell(10 a0 C',IV)iJPC ypdïl a (IOC~lltteiltaçã0 
relevante. ~ ' 
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4. - O 11<v-eeer do CMJPC solicitado no n.º 2 cío artigo ïulterior deve ser remetido ao órg~lo 
eornpetente para a deliberação lïnïll, no prïlzo In~iximo de 15 dias eontïulos a partir cia solicitação 
referida no nítmero anterior. 

5 -Anão emissão ele parecer obrigatório, no prazo previsto no Il.º  ~1~, não obste ã sua 
apreciação e aprovação pelos órgãos competentes. 

Artigo 9.º 
Competências de acompanhamento 

Compete ao eonselllo t1lultlelpal ele •juvetltucle aeolnl)anllar e etllitir reeo111e nclações aos 
órgãos do município sobre as seguintes matérias: 

a) Ixecução cía política municipal ele ,juventude; 
b) Execução ela política orçalnentrzl cío município e respetivo setor empresarial relativa ãs 

políticas ele juventude; 
c) Incidência da evolução da sltuação socioeconónlica <lo I111.1T11C1J)10 el1t.C•G ~~ população 

jovem elo mesmo; _ 
cl) Participação cívica ela população jovem do município, nolneaclalnente no que respeita ao 

aSSOC1at1VISInO •JUVeilll. 

Àrtlgo 10.º 
Competências eleitorais 

Compete ao conselho municipal cíe juventude eleger une represent~Znte cio conselho 
IT11tI11Clpal Cle JL1Vent.U(le rio CO11Se1110 II111111Clpïll de eClllCaçilO. 

AI-ágo 11.º 
Divulgação e informação 

Compete ao conselho municipal de juventude, no âmbito ela sua at.iviclade de clivulb~lção e 
informação: 

a) Promover o debate e a discussão de matérias relativas ã J)Ol1t1Ca IllUíllclpal de JUVCI1tUCle, 

aSSegllraIl(.10 ïl hgaçíl0 etlt.re OS •JOVeI1S re51C1eI1t.eS Il0 II1UniClplO e OS tlt.UlareS C10S ÓC'gílOS Clíl 

autarquia; 
b) Divulgar junto da l)Ol)UlaçãO •JOVelll residente no II111I11CÍp10 as suas iniciativas e 

deliberações; 
e) Promover a realização e divulgação de estudos sobre a situação cios ,jovcrls residentes no 

município. 

Artigo 12.º 
Organização interna 

No âmbito da sua org~lnização intel•na, compete ao conselho municipal cle,jllventu<le: 
a) Aprovar o plano e o relatório de atividades; 
b) Aprovar o seu rcgilnento interno; 

tic onstituir comissões eventuais para missões temporárias. 

Artigo 13.º 
Competências em matéria educativa 

Compete ainda ao conselho municipal ele ,Jt1VC;I1t.U(1C aC011lpanllïll• a eVOlLlçãO (1'c 
e(lUCaçãU atraVéS C10 Seu repreSEIltïlnte nU COIISG1110 I11U[11CIpal Cle CC1UCaçãO. 

p011tlCa Cle 

ú'~ 

i 



~ ~~ 7Y •r ~.~-..'^Sf 
:~. 

g~y,~.,,a•°boi 
`LÁ ~ C3~ 

MUNICÍPIO Dr I'F,NAI,VA UU CASTI;I,O 
CÂMARA MLJNICIPr\I, 

Artigo 1~.º 
Comissões intermunicipais de juventude 

Para o exercícx) elas Suas COnlpet.CnClílS no due I'eSpelt.a a pO11t1CdS (le ,]LlVent.UCle COmL1l1S a 
diversos Illunicípios, os conselhos municipais ele juventude podem estabelecer lòrlllas 
perinanent.es ele cooperação, através da constituição de comissões intermunicipais de j uventudc. 

CAPÍTULO IV 
DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

JUVENTUDE DE PENALVA DO CASTELO 

Artigo 15.º 
Direitos dos membros do CMJPC 

1 - OS illeIlll)rOS d0 CO[1Se1110 I11UI11CIpa1 dc ,juventuude ic.lentifìcados Iras alíneas d) a í;) do 
artigo 4.º têln o direito de: 

a) Intervir nas reuniões do plenário; 
b) Participar nas votações de rocias as matérias subinetulas à apreciação elo conselho 

municipal de juventude; 
c) Eleger o representante do conselho municipal ele ,juventude no conselho municipal dc 

cc.lucação; 
d) Propor a adoção de recomendações pelo conselho municipal de,juventude; 
e) Solicitar e obter acesso ~l lIlí'UrIllïlçã0 e clocurnentação necessárias ao exercício elo seu 

CTlailclat.0, junto elos órgãos e serviços elas autarquias locais, bclll colho cias respetivas entidades 
elllpresariais Ilulnicipais. 

2 - Us restantes membros dU conselho municipal cie juventude apenas gozam elos direitos 
identiCca<los nas alíneas a), cí) e e) cio níllllero anterior. 

Artigo 16.º 
Deveres dos membros do CMJPC 

OS I11eI11brOS C10 CUI1Se1110 I11L.II11Clpal Cle ,JUVEIltude t.CI11 O dever (le: 
íi) Participar assidualllente nas reuniões do conselho ou fílzer-se substituir, cJuando 

legallnentc possível; 
b) Contribuir para ïl C11gI1111Caçã0 C10S l.ral)a1110S Clo COnSel110 I111.1I11Clpal de jUVCI1tU(.le; 

c) Assegurar a articulação entre as entidades que representam e o conselho municipal de 
juventude, através cía transmissào cie informação sobre os trabalhos deste. 

CAPÍTULO V 
ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Artigo 17.º 
Funcionamento 

1 - O conselho municipal <le juvcntucle pode reunir elll plenário e em secções especializadas 
permanentes. 

2 - O conselho municipal de ,juvcntucle pode consagrar lio seu regllllento interno a 
constituição ele urna colliissão permanente que assegure o seu lilncionalnento entre reuniões elo 
plenário. 

3 - U conselho municipal ele juvent.ucle pode ainda deliberar a collstit:uiçlo ele çonlissões 
eventuais ele duração temporária. 

~~~ 
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Artigo 18.º 
Plenário 

1 - O plenário do conselho municipal de juventude reúne ordinariamente quatro veres por 
ï1110, SEIl(10 (.luas (laS 1'eUi110E5 C1CStlIlï1(la 1 apreClïlçl0 E CII11SS10 CIE parCCEí' EIIl relação aa plano 
a[lUal (lE ï111V1(ía(íeS E a0 OTçalllEnt.O C10 CIlUI11C11)10 e Otltra (leSl'lIla(la 1 aprEClïlçã0 (10 relat.ÓC10 de 
atlVida(leS e COI1taS (10 InUI11C1p10. 

2 - U plenário do conselho I11L1I11C1pa1 de juventude reúne ainda extraordinariamente por 
1I11C1at1Va (10 SGU prESl(lEI1l.E Otl 111E(Iiallte CECIUECLI11EIlt0 CIE pelo Ine[lOS Ulil terço Clos SEUS 

IIlEI111)rOS COIIl C11rElt.O (íe VOt.O. 

3 - No início (le cada lllaluíat.o o plenário elege dois secretários (le entre os seus membros 
que, ,j1.u1ta111enCE cola o presidente, constituE111 a mesa (lo plenário do conselho Illumclpal dE 
juventude c asseguram, quando necessário, a COIl(íUçãO CIOS tral)aIIlOS; 

~~ - AS rEUI11ÕES (10 COI1Se1110 Ilnlnicipal Cie juventude (leve111 SEr COI1VOCïlC.laS elll IlOC'~lrl0 

CO1I1pat.ÍVel COnl aS atiVldadeS aCa(íé1111C1S e 1)rO11SSi0IlalS (lOS SEUS nlelnbCOS. 

Artigo 19.º 
Comissão permanente 

1 - ColnpctE à comissão 1)crmanentE cto conselho municipal dE,juvent.tulc: 
a) Coordenar as iniciativas do Conselho E org~itlizar as suas atividades externas; 
b) ASSegllrïll' O ILIIICIOI1aI11Ent.0 E a rGl)reSECltïlça0 C10 COI1SelílO Entre aS ret1n10ES Cí0 plE11áI'10; 

C) 1'.XCCCEr aS CO1111)et.GllClïlS Í)rEVIStï1S I70 ïlrtlgU 11.º qUC Ihe SEjat11 EVent.UïllinelltE Cleleg~l(laS 
1)el0 pleTlárlO, dESCíe (]UE 1)reV1St.0 Il0 CESj)el'.IVO CEg1111e11t.0. 

2 - C) 11111I1eC0 (le [Ileltlí)rOS Cla COII11SSï10 permanente é hXíl(10 n0 Ceg1InE[11.0 (10 CO[1SelllO 

municipal dE ,jt1vE11tude e deverá ter em Conta a representação adequa(la das dií~rentc.s cat.Egorias 
(lc lnelnbros identifïcados no artigo ~1~.º 

3 - O lx•esidellte da comissão permanente c. os demais membros são eleitos pelo 1lenário do 
conselho municipal (le,juventude. 

~l~ - C.)S IIIEn1brOS (10 COIlSel110 IIlUI1lClpïll de ,juventude indicados na <tualidade de autarcas 
ní10 pOC1EI11 pertellCEt' íl CO1111SSf10 perinaIlEnte. 

- AS regras (lE ('UI1CLonaIllenCO (la COI111SSí10 perlllanente S~lU (leílIlldaS Il0 r(:~1I11e1]LO d0 
conselho municipal de,juventudE. 

Artigo 20.º 
Comissões eventuais 

Para a preparação dos pareceres a sul)nleter à apreciação do plenário do conselho Illunicipal 
dc ,juventude E para a apreciação de gllestôes pontuais, pode o Conselho municipal CIE juventudE 
deliberar a constituição de Comissões Eventuais dc (luraçâo 1i111itada. 

CAPÍTULO VI 
APOIO À ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTLJDE 

Artigo 21.º 
Apoio logístico e administrativo 

(.) apoio logístico e adminlst.rativo ao Conselho Municipal de ,Juvent:ude de Penalva do .~ 
C.a5tel0 (; (lïl responsabili<.la(le (líl C.ïllllara IV1UI11CIpal, reSpElt.ïlll(10 ïl ïlllt01101Tlla ïl(11111n1St.ríltiVa E 
tïnanceira <lo Município. 

~4V~ 
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Artigo 22.º 
Instalações 

1 - O município deve disponibilìzar instalações condignas para o funciolzalnento clo 
conselho municipal de,juventude. 

2 - O conselho municipal de juventude pode solicitar a cedência de espaço a líttllo gratuito ã 
câmara I1lunicipal para organização de atividades promovidas por si ol.l pelos seus membros e para 
proceder a audição com entidades relevantes para o exercício elas suas competências. 

Artigo 23. º 
Publicidade 

O município deve c.lisponibilizar oacesso do conselho n1UI11Ctpal cíe ,juvent:ucle ao sCI.1 

boletilll municipal e a outros meios informativos para que este possa publicar as suas f1e11bel'açÕCS 

C dLVlllg'dr aS S111S 1I11C1atIV1S. 

Artigo 24. º 
Sítio na Internet 

O n1uI11Clpi0 C1eVe C11Sp011lb111zar Uíllíl plglna Il0 SeU S1t10 Ila IntGl'net a0 COr1Se1110 I71UT11Clp~ll 

Cle jUVCI1t:UdG para que eSt.e possa manter lIll'OT'I11açã0 atU111%a(.la Sobre a SUa COInpOSlçãO, 

competências e funcionamento e divulgar as suas iniciativas e deliberações. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 25. º 
Regimento interno do conselho municipal de juventude 

C) conselho municipal de juventude aprova o respetivo regimento interno do qual CleVeíll 

CO11Stílr aS regT1S de lunclonanlent.O que não Se GIICOI1tr~lI11 prCViStaS 110 OdlgO C10 PI'OCedllllent.0 

Ad1T11I11StratlVU e na presente lel, beill COI110 a COII1pOSlçãO e, competências Cla CO1111SSã0 

perrnaTleIltG. 

Artigo 26.º 
Dúvidas e Omissões 

Cí1SO 11ã0 estG)atIl prevlStaS na lel geral, dUV1daS e OIII1SSÕeS íI0 p1'eSeIlte I'eg111a211eI1t0 Serão 

resolvidas por cicliberação da C<lillara 1V1UI11Clp'<11, SOb pI'OpOStt1 a0 VeI'eaC102' COIIl O Pelouro cla 
Juventude, funclalnentacla na informação do Presidente clo Conselho Mtlllieipal cle Juventude cle 
Pcn~ilva clo Castelo. 

Artigo 27.º 
Duração dos Mandatos 

1 - A duração geral do n1aIlClat.O do Conselho Municipal cle Juventtule cle Penalva do 
Castelo é coincidente cora os lnanclatos aut~irquicos. 

Artigo 28.º 
Entrada em Vigor 

<.) presente reg-lllamento entra eln vigor no caia seguinte ao da sua publicação. 
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 CC)PIA I)E PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÂRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CANELO, 
REALIZADA EM TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E D~ZOITO:-

"13 —ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA. 2019:   _ _...__. 
Presente o Orçamento Municipal para o ano de dois mil e. dezanove, que importa tanto 
nas receitas como nas despesas, em onze milhões cento e noventa e um mil novecentos e 
quinze euros, sendo seis milhões setecentos e nove míl oitocentos e um euros o total da 
receita corrente, quatro milhões quatrocentos e oitenta e dois mil cento e catorze euros o 
total da receita de capital, cinco milhões trezentos e um mil quinhentos e sessenta e nove 
euros o total da despesa corrente e cinco milhões oitocentos e noventa mil trezentos e 
quarenta e seis euros, o total da despesa de capital.  -~ 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Orçamento Municipal para o ano de 
dois mil e dezanove, devendo ser submetido à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal, conforme determina a alínea c), do número um, do artigo trinta e três da Lei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua redação atual." 

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

 Está conforme 
Divisão Administrativa do 1Vlunicípio de Penalva do Castelo, 1~ de 

novembro de 2018. 
A Assistente Técnica, 
, ~. 
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Assembleia Municipal 23 de novembro de 2018, período da ordem do dia. 

Ponto 5/6 — 

No decurso da elaboração das Grandes Opções do Plano- 2019 o Vereador da nossa coligação 
Sr. Gabriel Costa, apresentou 24 propostas muito relevantes para o desenvolvimento do nosso 
concelho. 

É com satisfação que informo que foram aceites nove das vinte e quatro propostas 
apresentadas, uma vez que a maior parte destas propostas foram apresentadas no ano 
anterior e foram rejeitadas pelo executivo. 

A coligação congratula-se pela inclusão destas propostas sobretudo porque as considera 
estruturantes para o futuro do nosso concelho e pelo fato de considerarmos que somos 
capazes de contribuir para o crescimento do mesmo. 

De entre as propostas apresentadas e aceites por este executivo vou referir duas 

• Incubadora de Empresas- considero ser de elevado interesse pelo incremento que 
traz ao empreendedorismo jovem e à massa critica da nossa região. Com uma 
incubadora, como o nome indica pretende-se proteger o que está a "nascer", esta 
proteção terá de ser dada colocando à disposição de quem tenha essa ambição, 
espaços físicos a baixos custos, com serviços repartidos e disponibilização de certas 
ferramentas (internet, telefone, fax, água, energia) a custos repartidos pelas diversas 
empresas que aí se venham a instalar. Este será sempre um apoio temporário até que 
a empresa se consolide. O espaço físico existe , o "Antigo Ciclo" sendo necessário criar 
um Regulamento Municipal de Incubação Empresarial, regulamento este exequível. 

• Regulamento de apoio público ao tratamento de espaços verdes- consiste em apoiar e 
incentivar os particulares tratarem dos espaços verdes comuns circundantes às suas 
habitações com o apoio em termos de redução das faturas de água/ resíduos e 
fiscalização da Câmara. É notório a falta de cuidado que este executivo tem tido para 
com os espaços verdes comuns, à exceção de alguns jardins, existem vários com falta 
de cuidado e limpeza, para nos apercerbermos basta percorrer as ruas da vila._Não 
basta apregoar que somos uma "Vila Encantada", quando temos as ruas, os espaços 
comuns a maior parte do ano descuidados. 

Não conhecendo em promenor/aprofundadamente os fundamentos e objetivos das 
diversas propostas, gostaria de solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que informe os 
membros da Assembleia sobre o detalhe das mesmas ou permita que o Sr. Vereador, Sr. 
Gabriel Costa faça uma breve apresentação, visto que ninguém conhece melhora "obra" 
que o seu criador. 

Tratando-se de propostas estruturantes para o futuro do nosso concelho, que não 
possuem dotação definida, solicito que o Sr. Presidente da Câmara informe a Assembleia 
sobre a dotação financeira futura de cada uma das rubricas e o calendário da sua 
execução. 

Patríci ~ost~ , Penalva do Castelo, 23 novembro de 2018 
~ ~—~~ t 

J~,~~Lc ~ ~~~—
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Assembleia Municipal 23 de novembro de 2018, período da ordem do dia, ponto 5. 

~~r~ a ~%~ 
Orçamento Municipal para 2019 ~ ~ ~~, ~ q ~ 

ti~-z-~~  
Na análise do Relatório do Orçamento Municipal, bem concebido e estruturado, 

chamou-me a atenção uma frase da página 6, dedicada à apresentação do orçamento, que passo 

a citar: 

Em termos de receita, tal como em anos anteriores, destaca-se a continuação da forte dependência do 
orçaanento municipal das transferências correntes e de capital, que totalizam 9 502 735 euros e que 
contribuem em 84,90% para a receita total. 

Ou seja, ~85% da receita que compõe o orçamento para o ano de 2019 provém do 

orçamento de estado e de projetos financiados pela União Europeia (que representam 31,72% 

do Orçamento de 2019). 

Sr. Presidente, tendo em conta este quadro de financiamento do orçamento municipal 

e o decréscimo de habitantes, como é que o encara a sustentabilidade do concelho a médio 

prazo e, inclusive, a nossa existência como território com administração local autónoma? 

Que ações têm sido desenvolvidas para dotar a autarquia de mais receitas próprias sem 

sobrecarregar os munícipes com mais impostos ou maiores taxas? 

(~ ~~ 
Dav d ►~ . cário, Penalva do Cast~I~S, 23 de novembro de 2018. 



ORÇAMENTO/2019 
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~~~~< ~x ~~-~~~ 
~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~ ~ 
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O Orçamento/2019 consolida, em termos financeiros, um conjunto de opções de gestão, que 

depois de materializam nas Grandes Opções do Plano/2019 e no Mapa de Pessoal/2019. Existem, 

por isso, interligações entre estes três assuntos. 

Na análise do Orçamento do Município para 2019, que reflete também as opções ao nível do quadro 

de pessoal, verificamos o seguinte: 

a) A receita corrente, no Orçamento de 2019, diminui 0,79 % (Relatório do Orçamento, Quadro 3, 

p. 9) e, na receita de capital, estão previstos cerca de 3.250.000 € de receitas provenientes de fundos 

comunitários e que representa cerca de 73 % do total da receita de capital de 2019 (4.482.114,00 €); 

b) O Orçamento/2019 tem um aumento de +485.382,00 € na despesa de pessoal, que aumenta 

24,03% (conforme se pode verificar do Quadro 12, p. 21 do "Relatório do Orçamento"). No Orçamento 

para o ano de 2019, a despesa com o pessoal passa de 2.020.027,00 €para 2.505.409,00 €. A despesa 

com o pessoal passa de 18,18% do orçamento total em 2018 para 23,39% no total do orçamento de 2019; 

c) Serão os encargos com pessoal e a configuração da despesa corrente sustentável, num Município com 

nossa estrutura orçamental? 

(d) Será necessário a criação demais 5 lugares de chefia- dirigentes i~zter~»zédios de 3~grau?) 

f) Não estamos a assumir encargos, ao nível da despesa corrente, que, em anos futuros (quando 

não existir a possibilidade de financiamento comunitário) colocam as contas do Município numa 

situação de desequilíbrio financeiro? 

f) Como é que o enorme aumento da despesa corrente e o maior valor de sempre na despesa com pessoal 

podem ser compatíveis com os objetivos enunciados no "Relatório do orçamento" (p.5), nomeadamente 

com os objetivos de "racio~aalidade e eficiência da despesa; reforço da consolidação da situação 

financeira do município; contenção da despesa tendo em vista o controlo e consolidação orçamental"? 

Penalva do Castelo, 23 de Novembro de 2018 

F~ /rs 
(André Lopes) 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM TRINTA E UM DE OUTUBRO DF DOIS MIL E DE?ZOITO:-

"14 -- GRANDES OPÇQES DO PLAN® PARA 2019: -
Presente as Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove, que englobam o 
Plano Plurianual de Investimentos e as despesas das atividades mais relevantes.  
As despesas previstas nas Grandes Opções do Plano importam em: --
Ano de dois mil e dezanove: sete milhões quinhentos e trinta e três mil seiscentos e oitenta 
e nove euros; 
Anos seguintes: dois milhões duzentos e setenta e oito mil quinhentos e sessenta e um 
euro.  --
A despesa prevista no Plano Plurianual de Investimentos importa em: 
Ano de dois mil e dezanove: quatro milhões seiscentos e quarenta e. oito mil duzentos e 
onze euros; -~ 
Anos seguintes: quatrocentos e vinte e nove mil trezentos e sessenta euros. 
A Câmara deliberou, por_ unanimidade, aprovar as Grandes Opções do Plano para o ano 
de dois mil e dezanove, devendo ser submetidas à apreciação e votação da Assembleia 
Municipal, conforme determina a alínea c), do número um, do artigo trinta e. três da I ei 
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua redação atual." 

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

 Está conforme 
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 15 de 

novembro de 2018. 
A Assistente Técnica, 

1, ~ 
~.~J ~ "s: -._~~ ~., 

~. ¿' `  ̀ ~ 
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Assembleia Municipal 23 de novembro de 2018, período da ordem do dia, ponto 6. ~. 

9-~~-Grandes Opções do Plano para 2019, 

"Arranjo urbanístico da Praça (antigo município)" 
~ 

Começo a minha intervenção com um postal dos anos 70, onde aparece a vista do 

.varandim para o espaço da praça e vale do dão. Por certo muitos dos presentes conhecem esta 

imagem, que é um ícone de Penalva do Castelo. 

Quem pensou e construiu este espaço teve a sensibilidade de criar algo intemporal. 

Hoje, se formos ao mesmo sítio, a imagem é completamente diferente. A paisagem verdejante 

está alterada e destruída em muitos aspetos. 

Postal dos anos 70, este varandim e a vista para o vale do Dão é um ícone da nossa terra. 

Este espaço estava enquadrado em estilo, forma, materiais e cor, com o largo Magalhães 

Coutinho, a Misericórdia, a casa Magalhães Coutinho, a casa Meneses, a Casa da Moita, Casa da 

Ínsua, Casa de Gôje, o antigo edifício dos Paços do Concelho, entre outros. O estilo arquitetónico 

dessas construções, onde o granito assume uma presença predominante, define a nossa 

identidade como beirões e Penalvenses. Não se pode desligar a harmonia existente entre estas 



construções, ícones da nossa vila, indo atrás de modas e exibicionismos que nada tem a ver com 

a nossa identidade. 

Sr. Presidente, sobre o investimento de X471 mil euros para o arranjo urbanístico da 

Praça do Antigo Município, previsto nas Grandes Opções do Plano para 2019 (p8), perguntamos 

então: 

1. Existe um projeto? Se existe deve ser dado a conhecer à assembleia municipal 

e à população em geral para apreciação e recolha de contributos. 

2. O que se pretende fazer? Demolir as "barracas da antiga praça" e restituir a 

beleza original? Ou construir mais "cubos abstratos", como o que parece estar 

a sair da obra adjacente à referida praça e que nunca mais termina? 

3. Qual a sua visão para este espaço? O que está previsto em termos de 

funcionalidades eutilização futura? 

Nas intervenções no centro histórico da vila, é importante recolher ideias de vários 

especialistas e abrir o projeto ao debate coma população, através, por exemplo, da 

apresentação de diversas maquetes em eventos com grande afluência, como as festas do 

concelho. 

Penalva do Castelo, 23 de novembro de 2018. 

Davi• acário 

~~~~~ r~. - 5 ~~ ~ 
~~~~ ~~ 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTIZAORI~INÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL, DO CONCELHO DE PENALVA DQ CASTELO), 
REALIZADA EM TRINTA E IJM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DELOITO:-

"13.1 - AUTORI7,AÇÃ0 PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PL URIANUAIS (ART°.6° DA L EI N°. 8/2012 E ART°. 12°. DO 17F:CRETO-LF_;I N°. 
127/2012): 
O senhor Presidente da Câmara, apresentou uma proposta de autorização prévia para 
assunção de compromissos plurianuais para o ano de dois mil e dezanove, do seguinte 
teor:  -~-
"Considerando, por um lado, o disposto no artigo vinte e dois do Decreto-Lei número 
cento e noventa e sete barra noventa e nove, de oito de junho, que determina que a 
abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em 
mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, 
com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra, locação 
financeira, locação-venda ou compra a prestações com Pncargos, não pode ser efetivada 
sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: 
a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados;  
b) Os seus encargos não excedam o limite de noventa e nove mil setecentos e cinquenta e 
nove euros e cinquenta e oito cêntimos, em cada um dos anos económicos seguintes ao da 
sua contração e o prazo de execução de três anos.  -~ -~--
Considerando, por outro lado, a alínea c), do número iem, do artigo seis da Lei número 
oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à 
assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de 
compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 
projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os mticnicípios e parcerias público- privadas, está 
sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da 
Assembleia Municipal. ~-
Considerando, que o artigo doze do Decreto -Lei número cento e vinte e sete barra dois 
mil e doze, de vinte e um de junho, veio regulamentar a citada lei dos compromissos, nos 
termos do artigo catorze, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção 
de compromissos plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções 
do Plano.   --
Propõe-se, por motivos de simplificação e celeridade processuais e de forma a garantir o 
normal funcionamento dos Serviços, e procurando replicar uma solução idêntica à 
preconizada para as entidades do Setor Público Administrativo, que a Assembleia 
Municipal delibere:  -~ -- 

~zG~ :C,,c,~ ~~ ~ 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÃMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

Um. Para os efeitos previstos na alínea c), do número um, do artigo seis, da Lei nícmero 
oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, conjugado com o número três, do 
artigo seis, da mesma Lei, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de 
compromissos plurianuais pelo Presidente da Câmara, no decurso da exeçução 
orçamental de dois mil e dezanove, nos casos seguintes: - 
a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do 
Plano; -~-- -
b) Os seus encargos não excedam o limite de noventa e nove mil setecentos e cinquenta e 
nove euros e cinquenta e oito cêntimos ern cada um dos anos económicos seguintes ao da 
sua contração e o prazo de execução de três anos; -~ - 
c) Compromissos plurianuais, relativos a despesa de funcionamento de caráter 
continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rúbrica da despesa prevista no 
Orçamento.  - ----
Dois. Aassunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se 
propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, 
sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei número oito barra dois mil e 
doze, de vinte e um de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 
execução de despesas. --
Três. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma 
informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da 
autorização prévia genérica que ora se propõe." 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e submetê-la a 
autorização prévia da Assembleia Municipal, conforme determina a alínea c), do número 
um, do artigo seis da Lei número oiti barra dois míl e doze, de vinte e um de fevereiro, na 
sua redação atual conjugado com o número um, do artigo doze do Decreto-Lei número 
cento e vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte e um de junho, na sua redação atual." --

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

 Está corúorme 
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 15 de 

novembro de X018. 
A Assistente Técnica, 

~~ ~~~:-.~ ~ ~~~ ~~~ ~~c3~~ 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIÁ 
DA CÂMARA MUNICIPAL D® CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALI7ADA EM TRINTA E UM DE ®U'I'UPRO DE D®IS MIL E DFZOITO:-

"1.07 _PESSOAL -MAPA DE PESSOAL PARA 2019: -
Presente o mapa de pessoal para o ano de dois mil e dezanove, que se anexa, o qual foi 
elaborado nos termos do artigo vinte e nove da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei número trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de 
junho, cujo número de lugares é de cento e trinta e três, tendo em consideração a missão, 
as atribuições, a estratégia, os objetivos, as competências e os recursos financeiros 
disponíveis, bem como as atividades a desenvolver durante o ano de dois mil edezanove.--
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa de pessoal para o ano de dois mil 
e dezanove, devendo de acordo com o número quatro, do artigo vinte e nove da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei número trinta e cinco barra dois mil 
e catorze, de vinte de. junho, conjugado com a alínea a), do número dois, do artigo 
terceiro do Decreto-Lei número duzentos e nove barra dois mil e nove, de três de 
setembro e com a alínea c), do número um, do artigo trinta e três da Lei número setenta e 
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetê-lo à aprovação da Assembleia 
Municipal." 

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

 Está conforme 
Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 15 de 

novembro de 2018. 
A Assistente Técnica, 

~ ~ _ ~~ ~~~~~~_ d~. ~Jc_ c ~ s.~ ~:.. 
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MAF~A ®E V~E~~®A~ 2®1 J 

Atribuição Competëncias/Atividades 

Cargos/ 
CarreiraslCategorias 

Área Formação 
Académica e/ou 

Profissional 

Número tie Postos por RelaçãoJuridica 
Ì 

~Dbs. 
Descrição 

fV ° 
Posto 

T.Indetermina 
do 

T.Uetermïnado 
ou 

determìnáwel 

Comissão de 
Serviço 

Existe 
nte recrut 

ar 

Existe
me recrut

ar 

~Exìste
`nte recrut 

ar 

DIVISÂO ASMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DAF) 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATNA E DE RECURSOS H[JNiANOS (UOGARI~ , 

Apoio técnico às atividades desenvolvidas pelos órgãos e serviços do município, 
assegurando a direção e coordenação de todas as atividades que se inserem nos domínios 
da administração da Unidade Orgânica; Assessoria técnico-administrativa do Presidente 
da Cãmara e aos vereadores em regime de permaniyrtcìa; Autenticação dos documentos e 
atos oficiais da Câmara Municipal; Responsável pelo Serviçó de Contencioso e execuções 
fiscais; Direção e coordenação dos trabalhos da Unidade Orgânica em conformidade com 
as deliberações da Câmara Municipal e ordens do Presidente da Cámara; Assegurara 
gestão e manutenção das instalações por parte dos assistentes operacionais; Exercício das 
demais funções cometidas por lei, por deliberação da Cãmara, por despacho do Presid. 
Câmara 

1 Dirigente Intermëdio 
de 3°. Grau 

De acordo com o 
anexoIli da 
Estrutura 

O.rganìzativa dos 
Serviços deste 

ÍVIunïcïpïo 

~ Comïssáo 
de 

~ervi~ss 

Preparação de todo o expediente para as reuniões do executivo camarário e secretariado 
das mesmas; Preparação do expediente e das informações necessárias sobre os assuntos da 
sua subunidade orgânica, com o apoio aos órgãos do município; Assegurar a execução das 
deliberações da Câmara Municipal e despachos do Presidente nas áreas dos respetivos 
serviços; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação da Cãmara, por 
despacho do Presid. da Câmara ou do Dirigente da Unidade Orgânica. 

2 Coordenador 
Técx4ico 

Nível habilitacionál 
exigido para o grau 
de complexidade 

:funcional (Grau 2) 

~ 

Organização do arquivo histórico/municipal, superintendendo na sua implementação e 
gestão de urna forma integrada; Inventariação, catalogação e ordenação dos documentos 
confiados à guarda do arquivo; Elaboração das regras de consulta dos documentos de valor 
histórico integrados no arquivo municipal; Implementação da prática de conservação 
digital de documentação; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação 
da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara ou do Dirigente da Unidade Orgânica. 

3 Técnico Superior 

.Nível habilitacionál 
exigido ;para o grau 
de co~Yiplexidade 

:Funcional (Gr-a-u 3, 
g

Estudar, planear, programar, avaliar e aplicar métodos e processos de natureza técnica 
e/ ou científica, que fundamentam e preparam a decisão; Elaborar, autonomamente ou em 
grupo, pareceres e projetos com diversos graus de complexidade e executar outras 
atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e 
operativas da Unidade Orgânica; Exercer estas funções com responsabilidade eautonomia 
técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado; Exercício das demais funções 

4 Técnico Superior 

~ 

Nívél habílítacíonai 
exïgïdo para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 3) 

~ 
, 

' 

~~\ 

L' ~-'/ 1 
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Atribuição Competências/Atividades 

Cargos/ 
Carreiras/Categorias 

Area Formação 
Académica e/ou 

Profissional 

Número 'de Postos por Relação Jurídica i 

•Obs_ 

i 
i 

Descrição N ° 
Posto 

7,indetermina 
do 

T.Determìnado 

°Udetermìnévet 

Comissão de 
Serviço 

Existe 
nte 

A
recrut
ar 

Existe 
nte

~ 
recrut
az

Existe 
nte

A 
recrute 

ar 

cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Pxesidente da Câmara ou 
do dirigente da Unidade Orgânica. 
Domínio geral: Execução das ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que 

~ Assistente Técnïeo 

Nivél :habilítacìonal 
exigido para o grau 
de complexidade 

.funcional (Gxau 2) 

• 

~ 

, 

' 

, 

~ 

necessitem a sua colaboração; Apoio aos órgãos do município na organização dos processos 
para as reuniões e sessões e elaboração das atas; Divulgação pelos serviços das normas 
internas e demais diretivas de caráter genérico; Execução de serviços de receção, telefone, 
telefax e o serviço de reprografia; Execução de todas as tarefas inerentes à receção, 
classificação do expediente e atos eleitorais; Datilografia e arquivo de avisos, editais, 
anúncios, posturas, regulamentos, ordens de serviço, requerimentos, correspondência e 
demais documentos; Registo de autos de noticia, reclamações e recursos, dando-lhes a 
devido encaminhamento dentro dos prazos respetivos; Emissâo de atestados e certidões, 
depois de devidamente autorizadas; Organização dos processos de concurso para 
atribuição de licenças de veículos de aluguer para transporte de passageiros e demais 
procedimentos relacionados com os mesmos; Tarefas decorrentes da execução das 
deliberações da Câmara Municipal e despachos da presidéncia nas áreas dos respetivos 
serviços; Execução de diversos serviços administrativos de caráter geral não específicos de 
outros setores e dos serviços que não disponham de apoio administrativo próprïo; 
Organização dos processos de execução fiscal, de acampamentos ocasionais, de exploração 
de máquinas de diversão, de realização de espetáculos de natureza desportiva e 
divertimentos públicos na via pública, da atividade de agências de venda de bilhetes para 
espetáculos püblicos e da realização de leilões; 
Prestar apoio técnico-administrativo à Assembleia Municipal, nomeadamente ao 
Presidente e à Mesa; Remeter, para publicação no Diário da República e publicitação na 
página eletrónica do Município, todos os documentos sujeitos a discussão püblïca, 
resultantes de deliberações do executivo. 
Domínio Recursos Humanos: Execução de ações técnico-administrativas relativas ao 
recrutamento, alteração de posicionamento remuneratório, cessação de funções, 
atualização e manutenção do cadastro/PI dos trabalhadores; Instrução de processos 
referentes prestações sociais, aposentação, seguros, acidentes de trabalha de todos os 
trabalhadores; Processamento do Registo e controlo de assiduidade dos trabalhadores; 
Processamento de vencimentos e abonos e entrega dos descontos às respetivas caixas, nos 
Sermos legais. 
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~ ~' -~mU MUNICIPlO DE PENALVA DO CASTELO 
CÃMARA MUNICIPAL 

MAPA 

Atribuição CompetênciaslAtividades 

Cargosl 
CarreiraslCategorìas 

Area Formação 
Académica e/ou 

Profissional 

Ntìmero de Postos por Relação Jurìdìca 

Descrição N " 
Posto 

T,Indetermina 
do 

T.Determïnado 
°U 

determinável 

Comissão de 
Serviço Obs. , 

Existe 
nte 

A 
recrut
ar 

Existe 
'nte

A 
recrut
ar 

fxìste 
nte

A 
recrut 
ar 

Elaboração do mapa de férias nos termos da Iei. 
Desenvolvimento de processos técnicos e administrativos na caracterização dos recursos 
humanos através do SIIAL, nomeadamente elaboração anual do Balanço Social e Pessoal 
ao Serviço (reporte trimestral/semestral e entradas e saídas). Organizar, dinamizar e 
assegurar a aplicação do sistema integrado de avaliação de desempenho; 
Instrução dos processos de aposentação dos trabalhadores; 
Execução de ações técnico-administrativas nos procedimentos de recrutamento para postos 
de trabalho, nos termos da lei aplicável. 
Execução de ações técnico-administrativas na elaboração do Mapa de Pessoal e despesas 
com os postos de trabalho, para suporte do Orçamento Municipal. 
Execução de ações técnico-administrativas relativas à promoção da empregabilidade de 
pessoas em situação de desemprego, nomeadamente integração em medidas de CEI e C'Fi+
Domínio Balcão Único: Assegurar o atendimento centralizado e a informação ao munícipe, 

, 

, 

de forma eficaz e eficiente, garantindo elevados índices de eficiéncia e satisfação; 
Centralizar informação relativa aos diversos processos, estabelecendo ïnteração com todos 
os outros serviços, de forma a garantir o despacho com celeridade; Proceder à receção e 
atendimento do público através de um sistema de atendimento integrado e personalizado; 
Estabelecer um relacionamento privilegiado dos serviços com o munícipe; Proceder ao 
processamento de taxas, licenças, tarifas e de outras receifias do Município. 
Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação da Cámara, por despacho 
do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 
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Atribuição CompetënciaslAtividades 

Car osl g 
CarreiraslCategorias 

Area Formação 
Académica elou 

Profissional 

Número de Postos por RelaçãoJuridìca 

Obs 
~ 

i 

Descrição Posto 

T.lndetermina 
do i

T.Determinado 
ou 

determin~veì 

Comissão de 
Serviço 

( 

Existe 
nte recrut

ar 

Existe
nte recrut

ar 

existe
me rec t 

ar 

Apoio administrativo ao Arquivo Municipal e tratamento da respetiva Documentaçâo; 
Atendimento e informação dos utentes dos serviços; Exerddo das demais funções 
cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das 
respetivas chefias. 

6 Assistente Técnico 

Nível habïlitacional 
exigido ;para o grau 
de complexidade 

funcional Grau 2 ( ) 

~ 

Distribuição de correspondência eoutros documentos, com a maior celeridade possívél, 
pelos diversos Serviços, dentro dos prazos respetivos, dando cumprimento aos despachos 
neles proferidos; Manutenção e atualização dos ficheiros de suporte e controlo da 
correspondência recebida e expedida; Colaborar na atualização sistemática da classificação .Nível .habílitacionàl 
de arquivos; Proceder ao envio para o arquivo municipal dos documentos, livros ou 
processos da secção e dos serviços da Presidência; Atendimento do telefone; Organização 
da documentação municipal corrente, mantendo-a em boas condições de higiene e 
operacionalidade, até ser incorporada no arquivo municipal; Exercido das demais funções 
cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das 
respetivas chefias. 

,~ Assistente 
Operacional 

exigido ,para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 1) 

~ 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a limpeza e conservaçâo das instalações, 
colaborando eventualmente nos trabalhos auxiliaxes de montagem e desmontagem de I~lível habílítadonàl 
equipamentos; Abertura e encerramento das portas do edifício dos Paços do Município; Assistente exigïdo para o grau 
Colocação das Bandeiras aos fins de semana e outros dias que assim o exijam; Exercício das 
demais funções cometidas por Iei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente 
da Câmara e das respetivas chefias. 

$ 
Operacional . de complexidade 

funcional (Grau 1) 

~ 

~OIiBA (UOGAI~ ; ~ ` ~ ~ ~ !~ ~ ~ 
UNIDADE ORGÂNICA D.E GEST1~0 FIN1tI~ICEII~A (LTOGF) 

Direção, coordenação e controlo da atividade da Unidade Orgânica; Direção, coordenação, 
de uma forma integrada, da subunidade orgânica, de acordo com as respetivas Dirigente Intermédio 

De acordo com o 
anexo III da 
Estrutura Comissâo 

competências; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, 
por despacho do Presidente da Câmara. 

9 
d.e 3°. Grau fJr~]li~iítil~~~~ 

g ç~ deste 
~ 

de 
. 

,Servïoo 

Município 

~ 
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MUNICÍPIO ®E PENALVA ®O CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

~A~~ 

Atribuição Competéncias/Atividades 

Cargos/ 
CarreiraslCategorias 

Área Formaçáo 
Académica elou 

Profissional 

Número de Postos por Relação Jurïdìca 

Descrição Iv,° 
Posto 

T,lndetermina 
do 

T,beterminado 
°U 

determinável 
Comissão de 

Serviço Obs. 

Existe 
nte 

A
recrut
ar 

£riste 
nte 

Arecrut
ar 

Existe 
nte

A 
recrute 

ar 

Execução de atividades relacionadas com o registo contabilístico do Município, de acordo 
com a legislação em vigor; Execução e controlo da atividade financeira, através do 
cabimento e processamento das despesas autorizadas; Realização do controlo, registo e 
arrecadação da receita do Município; Exercido das demais funções cometidas por lei, por 
deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

10 Técnico Superior 

Nível .habïlitacional 
exigido para grau 

complexidade 
funcional (Graix'3)., 

sem prejuízo 
disposto art.° 

115 °,Lei n ° 12-
A/2008, ~7/L02 

~ ~ 

• 

Execução de atividades relacionadas com o registo contabilístico do Município, de acordo 
com a legislação em vigor; Recolha e sistematização dos elementos necessários à elaboração 
do orçamento, opções do plano e respetivas revisões e alterações; Execução e controlo da 
atividade financeira, através do cabimento e processamento das despesas autorizadas; 
Realização do controlo, registo e arrecadação da receita do Munidpio; Exercido das demais 
funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da 
Câmara e das respetivas chefias. 

11 Técnico Superior 

Nível habílítacíonal 
exigido para grau 

complexidade 
:funcional (Grau 3), 
(Técnico Ofìcìal de 

Contas) 

~ 

Colaboração na elaboração de candidaturas a apoios diversos, do orçamento, opções do 
plano e respetivas revisões e alterações, na conta anual de gerêncïa e disponibilização .dos 
elementos indispensáveis à elaboração do relatório de atividades; Envio aos departamentos 
centrais ou regionais dos elementos determinados por lei; Elabora balancetes mensais de 
receitas e despesas; Coordenação e controlo de toda a atividade financeira e contabilistica 
do Município; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, 
por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

12 Coordenador 
Técnico 

1~Tíve1 habilitacianal 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcional (Girau:2) 
~ 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a arrecadação da receita, liquidação de 
juros de mora e pagamento das despesas, devidamente autorizadas; Elaboração dos dïários 
de tesouraria e resumos diários de tesouraria; Proceder à emissão dos cheques e realiza 
transferências bancárias, executando todos os pagamentos autorizados; Exerddo das 
demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente 
da Cãmara e das respetivas chefias 

13 Coordenador 
Técnico 

Nívèl habilitadonal 
exígïdopara o grau 
de complexidade 

funciona] (Grau 2) 

g Í 

Assistente Técnïco ~ 
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~~ MUNICÍPI® DE PENALVA D® CASTEL® 
CÃMARA MUNICIPAL 

MAPA 

Atribuição Competências/Atividades 

Cargos/ 
Carreiras/Categorias 

i 

Área Formação 
Académica e/ou 

Profissional 

Número de Postos por Relação Jurídica , 

1 

~Obs. 
Descrição N.° 

Posto 

T.Indetermina 
do 

T.Determinado 
ou 

determïnfivel 

Comissão de 
Serviço 

Existe 
nte 

A
recrut
ar 

Existe 
nte

A
recrut

ar 

Existe 
nte

~ recrut 
ar 

Domínio Contabilidade: Recolha dos elementos necessários à elaboração do orçamento, 

14 Assistente Técnico 

Nívèl habilítacional 
exigído para o grau 

cie complexídade 
funcional (Grau 2) 

~ 

' 

opções do plano e respetivas revisões e alterações; Execução das diversas vertentes da 
atividade financeira, designadamente através do cabimento de verbas; Organização dos 
processos inerentes à execução do orçamento; Promoção da arrecadação de receitas e o 
processamento das despesas autorizadas; 
Patximónio: Organização e manutenção do inventário e cadastro de bens, incluindo baldios, 
prédios urbanos e outros imóveis; Elaboração do registo de todos os bens, desígnadamente 
obras de arte, mobiliários e equipamentos existentes nos serviços ou cedidos pela Câmara 
Municipal e organismos do Estado; Inscrição nas matrizes prediais e na çonservatória do 
registo predial de todos os bens imobiliários do Município; 
Domínio Aprovisionamento: Realização de todas as aquisições necessárias, após adequada 
instrução dos respetivos processos, incluindo a abertura de concursos; Conferir faturas; 
Atualização das informações sobre os fornecedores, através da criação e atualização 
permanente de um ficheiro ou base de dados de fornecedores; Organização de processos 
de concurso de aquisição de bens, fornecimentos e de prestação de serviços; Atualização 
das informações sobre os fornecedores, através da criação e atualização permanente de um 
ficheiro ou base de dadas de fornecedores; Organização de processos de concurso de 
aquisição de bens, fornecimentos e de prestação de serviços; 
Taxas e Licen~as: Procede à liquidação de taxas, impostos, licenças e demais rendimentos 
do Município; Organização dos processos para concessão de carta de caçador e suas 
renovações; Processamento e cobrança de todas as taxas relacionadas com os serviços de 
águas, esgotos e lixo; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação da 
Cãmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com o recebimento, armazenamento e 
fornecimento, mediante requisição interna, de matérias-primas, ferramentas, acessórios e 
materiais diversos, existentes em armazém e destinados a obras municipais; Promove a 
manutenção de izm "stock" mínimo para o bom funcionamento dos vários serviços ou NiveLhabïlitacional 

~ ' ' 

setores; Procede à armazenagem, conservação e distribuição pelos serviços administrativos 
e técnicos dos bens, mediante requisição assinada pelo responsãvel; Cumpre o estabelecido 
na legislação específica para o setor e em normas e despachos que o regulamentem; Confere 
o material entrado no armazém, procedendo à devolução dos bens recebidos ern mau 
estado; Gere a aplicação informática de gestão de "stocks"; Exercício das demais :funções 

15 Assistente Técnico exigido para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau Z) 

~ 

~ ~~ 
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Atribuição CompetênciaslAtividades 

Cargosl 
Carreiras/Categorias 

Area Formação 
Académica elou 

Profissional 

Número de Postos por RelaçãoJuridïca 

~Obs_ 
Descrição 

N' 
Posto 

T.Indetermina 
do ou 

determinável 

Comissão de 
3en~iça 

, 

Exïste 
nte 

A
recrut

ar 

Existe
nte

A
fecrut
ar 

Existe i 
nte C 

A 
recrat 
ar 

cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das 
respetivas chefias. 

SOMA ~7D~E) ~ ,~
I

!~ ~.
~4, 

:~ 
TOTAIS (D.A~) i 

~p
~ 

.1L'~ iL~ ~ ~ ~' 

~~pA

Pl~ ~ R7 .~ 

DIVISÃO TÉCNICA DE SALUBRIDADE, COMUNICAÇÕES, TI2AIVSPOItTES E AMBIENTE (D T.S.C:T,A.) 

Direção, coordenação e controlo da atividade da Divisão; Direção, coordenação, de 'uma 
forma integrada, da subunidade orgânica, de acordo com as respetivas competéncias; 

Nívél habilitacionàl 
exigido para o grau 
de complexidade 

Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho 
do Presidente da Câmara. 

16' Chefe de Divisão filncíonàl (grau 3) e 
Formação 

Profissïonàl 
Específica EPD ~ 

Fiscalização de empreitadas; Fiscalização de obras por administração direta; Tnspeção 
periódica de estradas e caminhos municipais, promovendo as medidas necessárias à sua Nïvelllabilitacionàl 

exigido para o grau conservação; Elaboraçáo de projetos, estudos e orçamentos de empreitadas e obras por 
administração direta; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação da 
Câmara, por despacho do Presidente da Câmara. 

17 Técnico Superior de complexidade 
funcional (Grau 3) 

~ , Q) 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com estudos de impacto ambiental no ' 
Concelho de Penalva do Castelo, bem como fazer parte da constituição do grupo de 
trabalho que irá promover as ações necessárias à emissão da proposta de decisão, relativa 
ã adaptação ao Decreto-Lei n°. 340/2007, de 12 de outubro das explorações não tïtuladas ìNivel habilïtaeïonàl 
par licença de pedreiras; Verificação da qualidade das águas püblicas para consumo 
humano; Elaboração de processos de licenciamento de ETARES; Desenvolvimento de 
atividades relacionadas com o apoio à Comissão Municipal de Defesa da Flaresta cantra 
incêndios; Elaboração de planos de defesa da floresta, monítorizando a sua execução.; Apoio 
ao Serviço Municipal de Proteção Civil; Exercício das demais funções cometidas por lei, por 
deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara. 

18 Técnico Superior exïgìdo para o grau 
de cornpaexidade 

funcional (Grau:3) 
, 

~ 

' Nívél habilitaa:aianàl 
Coordenação de todo o serviço administrativo; Responsável pela organização, manutenção 
e atualização dos processos de empreitadas de obras püblicas, bem como pela organização 
do arquivo de projetos e processos de empreitadas; Exercer as demais funções cometidas 

1q Cooráenador 
Térnieo 

exí:gído para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 2) 

,~ 

'~ 
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~F~~~~4` MIJNICIP!® ®E PENALliA ®O CASTELO 
CÃMARA MUNICIPAL 

MAPA 

Atribuição CompeténciaslAtividades 

Cargosl 
Carreiras/Categorias 

Área Formação 
Académica elou 

Profissional 

Número de Postos por Relação Juridica 

Obs. 
i Descrição N.° 

Posto 

T.Indetermina 
do 

T,Determinado 
°U

deterrrünãvei 

Comissão de 
Serviço , 

Existe 
nte 

A
rectal

ar 

Existe 
nte 

~ 
rectal
ar 

Existé 
nte

A 
recrut 
ar 

por lei, por deliberação da Câmara Municipal ou despacho do Presidente da Câmara e das 
respetivas chefias. 
Atendimento geral dos munícipes; Apoio administrativo à Divisâo; Informar todos os 
processos administrativos acargo da Divisão; Instrução dos processos de ligação de ramais 
de ãgua, de esgotos e a celebraçâo do respetivo contrato; Desenvolvimento de todas as 
ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que necessitem a sua colaboração; 
Preparação da documentação de vistorias e arquivo dos respetivos processos; Organização 
dos processos de concurso de adjudicação de empreitadas; Organizar e remeter, em 
articulaçâo com a área jurídica, os processos de empreïtadas ao Tribunal de Contas, paia 
efeitos de fiscalização prévia; Controlar a utilização dos combustíveis indispensáveis ao 
funcionamento do parque automóvel; Proceder ao controlo da utilização dos autocarros do 
Município e dos veículos utilizados nos transportes escolares; Assegurar a execução das 
deliberações da Câmara Municipal e despachos do Presidente nas áxeas dos respetivos 
serviços; Organização do expediente e processos relativos ao licenciamento de minas e 
pedreiras; Execução de todo o expediente relacionado com a cobrança nos mercados e 
feiras; Atualização dos registos relativos a inumações, cemitério municipal, promovendo a 
cobrança das respetivas taxas; Organização e atualização do ficheiro dos feirantes e 
vendedores ambulantes, processando as respetivas guias de pagamento, promovendo a 
cobrando as respetivas taxas; Exercer as demais funções cometidas por lei, por delíberaçâo 
da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

20 Assistente Técnico 

Nïvè1 hábílítacïonàl 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 2) 
~ ~ 

Execução de levantamentos topográficos, tendo em vista a elaboração de plantas, planos, 
cartas e mapas, destinados à preparação e orientação de trabalhos de engenharia; Exercido 
das demais funções cometidas por lei, por deliberaçâo da Câmara Municipal ou por 
despacho do Presidente da Câmara ou do Chefe de Divisão. 

21 Assistente'I'écnïco 

Nívèl hab:litacïonál 
exigïdo ;para o grau 
de complexidade 

fundonal (Grau 2) 
~ 

Organização e atualização dos ficheiros e dos diversos arquivos; Proceder ao envio para o 
arquivo municipal dos documentos, livros ou processos da unidade orgánica; Atendimento 
dos munícipes, auxílio na instrução de processos de ramais de água e de esgotos, no 
controlo da utili~.ação dos combustíveis indispensáveis ao funcionamento do parque 
automóvel, da utilização dos autocarros do Município e das veículos utilizados nos 
transportes escolares. 

~ i7~1~tP.T'ftP 
:Nível .habilitacirntál 
i'xi~cla pis D ~i11 
de complexidade 

funcional (Grau1) 
Operacional 

Reparação, manutenção e conservação de viaturas automóveis; Procedimentos de afinaçáo, 
limpeza e realização de outros trabalhos para manter os veículos totalmente operacionais e 

23 Assistente 
Operacional 

Nívèl hábilitacionál 
exigido para o grau ~ ~ i 
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Atribuição CompetëncíaslA#ividades 

Gargosl 
CarreïraslCategorias 

Área Formação 
Académica elou 

Profissional 

Número de Postos por Relaçáo Jurídica 

~Obs,. 

í 

Ì 

Descrição N' 
Pos#o 

7lndetermina 
do 

T.~Determinado 
°u 

determïnãvel 

Comissão de 
Seruiço 

Existe 
nte 

A
recrut 

ar 

Existe
nte

A
recrut
ar 

Existe ~ 
nte

A 
recrut 
ar 

em bom estado de funcionamento; Exercer as demais .£unções cometidas por lei, por 
deliberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das respetïvas 
chefias. 

de complexidade 
funcional (Grau 1) 

Verificação do adequado funcionamento do equipamento eleiromecâníco, nas estações 
elevatórias de água e depuradoras de esgotos; Recolha de água para execução de análises 
periódicas; Verificação do grau de cloragem e outros aspetosfísico-quïmicos da água, bem 
como do funcionamento das ETAR's, comunicando e procedendo à correção das respetivas 
anomalias; Exercer as demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara 
Municïpal ou despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias 

24 

_ 

Assistente 
Operacional 

Nível habïlitacional 
exigido para o grau 
de cornplexidad,e 

funcional (Grau 1) 

~ 

• 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução, manutenção e reparação de 
redes de distribuição de água e respetivos ramais domiciliários, bem comei das redes de 
saneamento e de redes de águas pluviais; Exercer as demais funções cometidas por lei, por 
deliberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das respetivas 
chefias. 

2~ Assistente 
Operaciona:I 

Nível habïlïtacional 

~ 
exigïdo para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau a) 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução e reparaçáo pavïmentos, 
justapondo e assentando cubos ou outros sólidos de pedra, bem como de todos os trabalhos 
preliminares, nos diversos arruamentos do concelho; Exercer as demais funções cometidas 
por lei, por deliberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das 
respetivas chefias. 

26 Assistente 
Operacionàl 

Nível habílitacianal 
exigïdo para o grau 
sIe complexidade 

funcioonál Grau 1j 
~ 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução, reparação e aplicação de 
diversas estruturas metálicas, necessárias para as diversas obras municipais; Exercer as 
demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara Municipal ou despacho 
Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

27 Assistente 
Operacional 

Nível habíIitacíonal 
exigido para o grau 
de complexïdade 

funcïanàl (Grau1) 

~ 
` 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a jardinagem dos .espaços verdes do 
Município, nomeadamente na plantação, manutenção, rega e tratamentos fitossanìtários; 
Exercer as demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara Municipal ou 
despacho Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

28 Assistente 
Operacional 

Nivel:hàbilitacional 
exigido para o grau 
de complexidade 

furì~%arlal ~~r,1u 1j 

~ 

Desenvolvimento de atividades diversificadas relacionadas com obras municïpais, por 
administração direta, construção e reparação e pintura de edificios e muros, bem como c~e 
autros serviços necessários ao bom funcionamento da Autarquia; Exercer as demais 
funções cometidas por lei, por deliberação da Cárnara Municipal ou despacho Presidente 
da Câmara e das respetivas chefias. 

29 Assísterrte 
Op~.acional 

Nível hàbïlitaeïonàl 
e~ágída pa.-r;J a gì~u 
de complexidade ~~ 
funcionàl (Grau 1) 

q 



,,' 

~. 

i

~~~ IVll1lVBCÍPlO DE PENAL!/A DO CASl'EL® 
CÁIVIARA MUNICIPAL 

-- -- - - — 
Atribuição Competãncias/P,tividades 

Cargos/ 
Carreiras/Categorias 

Área Formação 
ÀcadBmica elou 

Profissional 

! 

)Número de Postos porRe]açáoJuridìca 1 
k 

~Obs. 

i 

Descrição 

~ 

i 

N ° 
Posto 

T,lndetermina 
do 

T.beterminado 
ou 

determinável 

! 
Comí~são de 

Serviço 

Existe 
nte 

Arecrut
ar 

Existe 
nte

Arecrot 
ar 

Existe 
nte

A ~ recrut i
ar 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a remoção de lixos e equipaxados, 
varredura e limpeza de ruas, Iimpeza de sarjetas, remoção de lixeiras e extirpação de ervas, 
com a condução e manobra de trator no transporte de materiais, bem como a limpéza 
urbana e nas regas de árvores e espaços verdes; Exercer as demais funções cometidas por 
lei, par deliberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das 
respetívas chefias. 

30 Assistente 
Operacional 

N.rvel habilitacional 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 1) 

~ ~ ~~ 

Execução de ações necessárias ao bom funcionamento da Feira e Mercado Municipal; 
Execução da leitura dos contadores de água, para efeitos de cobrança; Exercer as demais 
funções cometidas por lei, por deliberação da Cámara Municipal ou despacho Presidente 
da Câmara e das respetivas chefias. 

31 Assistente 
Operacional 

Nível habïlitacional 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 1) 

~ 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a condução de veículos ligeiros ou 
pesados, para o transporte de diversos materiais destinados ao abastecimento das obras 
municipais e dos produtos sobrastes, bem como de outros serviços de interesse municipal; 
Condução de veículos ligeiros, com certificado de transporte coletivo de crianças, de acordo 
com a Lei n°. 13/2006, de 17 de abril; Exercer as demais funções cometidas por lei, por 
delíberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Cámara e das respetivas 
chefias. 

32 Assístente 

N`ivel hàbilitacional 
exigído para o grau 
de complexídade 

funcionàl (Grau 1) 
~ ~ Operacional 

Desenvolvimento de atividades, no domínio da limpeza e tratamento de jardins, poda de 
árvores, limpeza de ruas em determinadas alturas do ano, limpeza de edifícios, instalações 
e de terrenos de propriedade do Município; Exercer as demais funções cometidas por lei, 
por deliberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das respetivas 
chefias. 

33 Assistente 
Operacional 

Nível habìlitacional 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 1) 

~ 

i

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a instalação, conservação e reparação de 
circuitos, equipamentos elétricos, sónoro ou de força motriz; Colocação e instalação de 
quadros elétricos de distribuição, caixas de fusíveis e de derivação; Desmontagem dos 
componentes de ìnstalação elétrica que necessitem de ser reparados; Reparação de todos os 
componentes derivados da eletricidade; Manutenção e monitorizaçáo dos sistemas de 
aquecimento dos estabelecimentos escolares do concelho; Exercício das demais funções 
cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das 
respetivas chefias. 

34 Assistente 
OperaciDnal 

Nível habilitacïonal 
~ 

' 

exígido para o grau 
d~ CDT11I7IExÌ~r~?j~ 

funcional (Grau 1) 

Zo 



~: ~'- a. 

DE R~~iS®~,@m ~®1~ 

~ MUNICÍPIO DE PE{VALVA D® CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

MARA 
-- --- -

Atribuiçâo CompetênciaslAtividades 

Cargos/ 
Carreiras/Categorias 

Área Formação 
Académica e7ou 

Profissìonál 

Número de Posios por Relação Jur3dica 

'` ~Obs,. 
Descrição N.° 

Posto 

T,lndetermina 
do 

T:DetermSnado 

°udeterminável 

~Comìssão de 
Serviço 

Exïste 
nte 

Arecrut 
ar 

E~Yiste 
nte

A
recrut 
ar 

Exïste ,nte

r 

A 
recrut 
ar 

DI~IISÃO TÉCNICA DE URBANISMO E I3ÀBITAÇÃO (D.T'.U.I3.) r

' 
Direção, coordenação e controlo da atividade urbanística e habitacional do município; 

Nível habilitacional 
exigido para o grau 
de complexidade 

Direção, coordenação, de uma forma integrada, da subunidade orgánica, de acordo com as 
respetivas competências; Apoio na elaboração dos diversos instrumentos de planeamento 
urbanístico do Município; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação 
da Cãmara, por despacho do Presidente da Câmara. 

35 Chefe de Divisão funcional (grau 3) e 
Formação 

Profí sionál 
:Específica :EPD 

Elaboração de informações relativas a processos na área da respetiva especialidade, bem 
como sobre a qualidade e adequação de projetos de obras de corvstrução civil ou de outras 
operações urbanísticas; Colaboração na definição das propostas de estratégia, de 

p 

Nível habilitacional 
:exigido para o grau 

metodologia e de desenvolvimento para as intervenções urbanísticas, paisagísticas; 
Coordenação e fiscalização na execução de obras; Exexcício das demais funções cometidas 
por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas 
chefias. 

36 Técnico Superior 
de complexídade 

funcional (Grau 3) 

~ ~) 

Apoio administrativo aos setores da divisão; Elaboração de informações sobre os processos 
burocráticos a cargo dos setores; Organização e aivalização dos ficheiros e o arquivo; 
Organização e atualização dos processos de licença ou autorização de obras particulaxes e 
de loteamentos urbanos; Apoio na realização de vistorias, organização e arquivo dos 
respefrvos processos; Organização e arquivo dos processos para concessão de licença e Nivel habìlìtacïanal 

processo de autorização de utilização de edifícios; Execução de todos os procedimentos 
relacionados com licenciamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas, hoteleiros 
e similares; Execução dos demais procedimentos administrativos que Ihe sejam 
determinados; Realização de todas as ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços 
que necessitem a sua colaboração; Exercício das demais funções cometidas por lei, por 
deliberação da Cãmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

37 Assistente Técnico exigïdo para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 2) 

4
i' 

Elaboração de projetos e orçamentos de obras para execução através de empxeitadas oü pox 
administração direta; Fiscalização de empreitadas, de obras por adminisiração direta e de 
obras particulares; Execução de peças desenhadas, do caderno de encargos, plano de 38 Assistente Técnico 

Nível habilitacianàl 
exigido para o grau 

' 

trabaïhos e plano de Higiene e Segurança de obras; Exercer as demais funções cometidas 
por lei, por deliberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da Câmara e das 
respetivas chefias. 

de complexidade 
:funcional (Grau 2) 

~ 

` 

~ 11 



~~ 

' 
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o 
~9~~~" MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÃMARA M! ïNICIPAL 
h~lAG~A 

Atribuição CompeténcfaslAtividades 

Car osl 
CarreiraslCategorias 

Área Formação 
Académica elou 

Profissional 

JVúmero de Postos porRélaçãOJurídica 

•Obs,. 
Descrição N.° 

Posto 

7JndetermSna 
do 

'7~Determínadp 
ou 

determinável 

Co.mïssão de 
ServJço 

Existe 
nte 

Arecrut
ar 

Existe 
nte

A 
recrut 
ar 

Enist2 
nte ~ 

~ 

A 
recrut 

ar 

Fiscalização do cumprimento de todos os regulamentos e posturas municipais, e outras de 
acordo com as competências previstas na lei ou conferidas; Execução de notificações e 
citações, pedidas pelos diversos serviços da Câmara Municipal, ou por outros organismos 

39 Fiscal Municipal 

Nívêl habïlïtacíonàl 

previstos na lei; Fiscalização do cumprimento das posturas e regulamentos respeitantes à 
cobrança de taxas, impostos, rendimentos municipais e construções particulares, bem como 
assegurar a sua conformidade com os projetos aprovados e a execução de embargo de obras 
de construção urbana que não se encontrem de acordo com as leis e regulamentos em vigor; 
Colaboração com o setor de taxas e licenças, na cobrança de taxas e outros rendimentos do 
município; EIaboração de informações em requerimentos e processos que careçam de 
deliberação ou despacho; Execução das vistorias necessárias à emissão de licença ou 

exigido para o grau 
de co:mplexìdade 

funcionál (Grau 2), 
autorização e organizar e informar todos os processos referentes a construções urbanas, 
incluindo as reclamações; Obtenção de outros Serviços Municipais e da adminisfração 
central, as informações necessárias para a decisão dos respetivos processo; Organização e 
atualização permanentemente dos registos de toponímia e números de polícia; Exexcícìo 
das demais funções cometidas por Iei, por deliberação da Câmara, por despacho do 
Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

TOTAIS ~DTL~ : ?~ ~ ~ !(~ ~ 1 :~ !~ 
DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO, TEMPOS LIVRES, COMUNICAÇÃO, MARKETINS, AÇÃO SOCIAL, EDUCARÃO E jLJ57E1~lTLT.I=9E 

UNIDADE ORGÂNICA DE DESPORTO TEIYIPOS LIVRES (UODTL) í 

Direção e coordenação de todas as atividades que se inserem nos domínios da 
administra ão da Unidade Or anisa• Exercício das demais fun ões cometidas or lei, or ç g~ ç p p 

40 Dirigente Intermédio 
de 3 . Grau 

De acordo cam o 
anexo III da 
Estrutura 

Organizatíva das 
Serviços deste 
Município 

~ 

Comissão 
.de 

Serviço 

;~ 

deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 



®~ PE~~®AL 2®19 

~~-R~~~ MUNlCÍP10 D~ PENALIZA ~O CAST~L® 
CÂMARA MUNICIPAL 

MAPA 

Atribuição Competênciasl.4tividades 

Cargos/ 
Carreiras/Categorias 

Area Formàção 
Académica e/ou 

Profissional 

Aiúmero de Postos por Relação Jurídica 
i 

~Obs.. 
Descrição N.° 

Posto 

T.Indetermina 
do 

T;Determinado 

°Udetermin8vei 

' Comissão de 
Serviço F 

Existe 
nte 

A
recrut
ar 

Existe 
nte

~ 
recrut
ar 

Existe 
nte

A 
recrut 
ar 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a aplicação de métodos e técnicas de 
prestação de bons serviços aos utentes da Piscina Municipal, designadamente a .aplicação 
de métodos e processos de natureza técnica, de forma a promover a autonomia e utïlização 
responsável dos utentes; Coordenação e desenvolvimento de atividades técnico- 
pedagógicas na Piscina Municipal; Promoção e organização de atividades e eventos 
desportivos, fomentando o aumento e diversificação da prática desportiva; Execução de 
aulas promovendo a diversificação de práticas e o aumento de utentes da Piscina 
Municipal; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a lecionação do Ensino da 
Atividade Física e Desportiva; Cooperação no exercício das diversas atividades necessárias 
à otimização de recursos e eficiência de meios da Piscina Municipal; Exercício das demais 
funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presrdente da 
Câmara e das respetivas chefias. 

41 Técnico Superior 

Nível habilitaeionál 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau 3) - 
Desporto 

~ ~ 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a colheita de amostras para análises 
bacteriológicas e físico-químicas na Piscina Municipal, bem como a preparação e 
esterilização dos recipientes para o efeito; Controlo e manutenção do estado das bombas e 
dos filtros, procede à limpeza, calibragem e reparação das mesmas; Cooperação no 
exercício das diversas atividades necessárias à otimização de recursos e eficiéncia de meios 
dos espaços afetos à Unidade Orgânica, bem como à manutenção dos 'diversos 
equipamentos e materiais; Colaboração e apoio na realização de áções programadas pelo 
>nurúcípio; Controlo técnico e manutenção de sistemas de ar condicionado e de energias 
renováveis nos diversos edifícios do Município; Exercício das demais funções cometidas 
por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas 

' 

42 

i 

Assistente Técnico 

Nível habilitacïonál 
exigido para o ,grau 
de complexidade 
func>.onal (Grau 2) 

~ ~ ,~ ~ 

' 

~~ 

chefias. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a limpeza e manutenção das instalações 
afetas à Unidade Orgânica e outros equipamentos de apoio desportivo; Colaboração e 
apoio na realização de ações programadas pelo município; Exercer as demais :funções 
cometidas por Iei, por deliberação da Câmara Municipal ou despacho Presidente da 
Câmara e das respetivas chefias. 

43 Ass:ístente 
Operacional 

Nível hábïlítacionál 
exï do o u ~ P~ ~ de complexidade 
funcional (Grau 1) 

~ 

' 

Apoio adminisfrativo à Piscina Municipal; Atendimento e informação dos utentes dos 
serviços; Execução de diversas tarefas na realização de atividades educativas, desportivas 
e culturais; Exercïcio das demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por 
despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

44 Assistente 
Operacionál 

Nível habíl.ítarional 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcional (Grau'1) 

~ 

~ 
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~~~~ Ml1NICÍPI® DE ~ERlALVA D® CASTEL® 
CÂMAéZA MllNIClPAL 

IY~9~~A, 

Atribuição CompetênciaslAtividades 

Cargos/ 
Carreiras/Categorias 

área 1`ormação 
Académìca'elou 

Profissional 

Número de Postos por Relaçá» Jurídica ~ 
i 

' 

Obs.. 

~ 
Descrição N ° 

Posto 

T,lndetermína 
do 

7.Determinado 
ou 

determinével 

t Comissão de 
{ Serviço i 
~~ 

Existe 
nte 

A 
recrut
ar 

Existe 
nte

A 
recrut 
ar 

£xlste 
nte

~ A ! recrut 
ar 

UNIDADE ORGÂNICA DE CULTUA (UOC) , 

i' 
Direção e coordenação de todas as atividades que se inserem nos domínios da 
administração da Unidade Orgânica; Exercício das demais funções cometidas por lei, por Dirïgente Intermédio 

De acordo como 
anexo:III da 
Estrutura Camïssão 

deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 45 de S°. Grau 'Organizativa dos 
~ a~ 

i
Serviços deste S.ervi~ 

:Município 

Desenvolvimento de diversas atividades relacionadas com a implementação, organização 
e funcionamento da biblioteca municipal; Dinamização de atividades de promoção da Nível hàblìtacìonàl 

exigido para grau 
leitura e acessibilidade à informação em diversos suportes; Exercício das demais .funções 
cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara. 

46 Técnico Superior complexïdc~de 
:funcional (Grau 8) 

~ ~ 

Desenvolver atividades relacionadas com o registo, catalogação, armazenamento e 
conservação de espécies documentais e gestão de catãlogos; Serviço de atendimento do 
público e apoio à pesquisa bibliográfica; Execução de instrumentos de difusão segundo as 47 Ass~.stente Té°ntc° 

' 
Nive1 hàbïlìtacìanal 
exigido para o grau 

normas de funcionamento da Biblioteca Municipal; Execução de atividades de dinamização de complexidade ~ 
da Biblioteca Municipal; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação 
da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

' funcional (Grau 2) 

Assegurar o funcionamento do Espaço Internet realizando o apoio admirtistrativo, bem 
como a organização e atualização dos ficheiros dos seus utentes e controlo do tempo de Assistente Técnico 

Nïvelha.bilitacionàl 
exigido para o grau 

permanência de cada utilizador; Exercício das demais funções cometidas por :lei, por 
deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

48 de complexïdade 
.funcional (Grau .2) 

~ ~ 

Desenvolvimento de atividades no domínio da animação cultural, concebendo, 
concretizando e avaliando projetos de âmbito artïstico, educativo e cultural, direcionados 
aos diferentes públicos da Bïblíoteca Municipal; Colaboração na organização e em todo o 

~~~ hz~tbilil~t~iar~l 
exïgìdo para o grau processo inerente à apresentação pública de exposições, recolha, elaboração, tratamento e 

inventariação de suportes documentais; Desenvolvimento de atividades diversas, 
nomeadamente animação de grupos, oficinas e "workshops" de prática artística, visitas 

49 Assistente Tëcnico de complexìdasle 
funcional (Grau'2) 

~ 

guiadas, horas do conto e ações de promoção do livro e mediação de leitura; Apoio ao ~--, 



®E PESS®A~ ~Oy9 

~ MUlVlClPlO DE PENALVA ®O CASTELO 
CÃMARA MUN1ClPAL 

MAPA 

Atribuição CompetênciaslAtividades 

Cargosl 
Carreiras/Categorias 

Área Formação 
Académica e/ou 

profissional 

Número de Postos por Relação Juridìca 

Abs. i' 
Descrição Posto 

7:Indetermina 
do 

7~Determinado 
ou 

determin0véi 

Comissão de 
Serviço 

Existe. 
nte 

Arecrut 
ar 

Existe me Arecrut 
ar 

Existe 
.nte I

f 

A 
recrut 

ar 

funcionamento dos diversos serviços prestados pela Biblioteca Municipal, designadamente 
serviço de receção, orientação e atendimento ao püblico; Exercício das demais funçôes 
cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das 
respetivas chefias. 

• 

Apoio na realização de um conjunto de tarefas técnico -documentais, designadamente 
registo, catalogação, classificação, cótação e annmmação de documentos; Utilização das 
novas tecnologias, mormente de "sofhoare" de gestão de bibliotecas implementado, na 
realização das diversas atividades e tarefas, destacando-se, em conformidade com as 
normas de funcionamento da Biblioteca, a produção de instrumentos de difusão; Apoio 
direto à implementação da politica de animação cultural da Biblioteca Municipal e 
programação/dinamização de um conjunto de atividades de promoção de livro e da 
leitura, animação de grupos e realização de oficinas de artes plásticas e dramáticas; 
Atendimento/orientação ao público leitor/utilizador da Biblioteca Municipal e apoio à 
pesquisa bibliográfica; Condução de veïcuIos ligeiros, com certificado de transporte 
coletivo de crianças, de acordo corn a Lei n°.13/2006, de 17 de abril; Exercicio das demais 
funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da 
Câmara e das respetivas chefias. 

50 Assistente Técnico 

Nível habilitacïonàl 
exigido para o grau 
de compléxïdade 

.funciona] (Grau 2) 
Carta de condução 

na .seguinte 
categoria• B, 

acrescis3a cale CTCC 

g

• 
. 

' 

GOMA (U®~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
UNIDADE ORGÂNICA DE COMUNICAÇÂOy MARKETING, EDUCAÇÃO. AÇÂO SOCIAL, JUVENTUDE E TURISMO (UOCMEA~JT) 

Dixeção e coordenação de todas as atividades que se ïnserem nos domínios da 
administração da Unidade Orgânica; Exercício das demais funçôes cometi"das por lei, por 
deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Cámara e das respetivas chefias. 51 Dirigente In"termédio 

de 3°. Grau 

De acordo com o 
anexo:ILi da 
Estrutura 

Organizativa dos 
Serviços deste 

Munirápio 

~ 

u 

Comissão 
de 

Serviço 

, 

Desenvolvimento de atividades sócio -culturais do Concelho, noaneadarnente a elaboração 
de roteiros/itinerários turísticos, levantamento e divulgação do patrimónïo concelhio; 
Organização de atividade de animação e dinamização turística e promoção do concelho; 
Estruturação e participação na organização de exposições e eventos locais; Exercïcio das 

52 Técnico Superior 

Nível habïlïtacianal 
exigido para o Z~u 
de complexidade 

funcional (Grau 3) -
Turismo`' 
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CÂMAR/~à MUNICIPAL 

hIIAPA DE PESSOAL 2019 

Atribuição Competências/Atividades 

Cargosl 
Carreiras/Categorias 

Área Formação 
Académica e/ou 

Profissional 

NGmero de Postos porí2elação Jurídica 

~Obs. 
Descrição N.° 

Posto 

T.Indetermina 
do 

T.Determinado 
ou 

determìnével 

Comissão de 
Serviço 

Existe 
nte 

A
recrut 
ar 

Existe
nte

A
recrut
ar 

Existe ` 
nte ` [ 

A 
recrut 
ar 

demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente 
da Câmara e das respetivas chefias 

i 
' 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a conceção, organização e gestão de 
qualidade, de distribuição, de material e estxutuxação logística para a promoção e de 
divulgação dos diversos eventos do Concelho; Promover de forma adequada, interna e 
externamente, a comunicação e imagem institucional do Município e da atividade dos seus 
órgãos; Programar, divulgar e implementar iniciativas/eventos sociais, desportivos e 
culturais; Organizar feiras e exposições por iniciativa do Município ou com o apoio do 
Município; planos e executar ações de "marketing' e promoção do território, que 
possibilitem o desenvolvimento das potencialidades económico - turísticas e culturais do 
concelho; Planear e implementar, através de diversos suportes, uma estratégia e :ïmagem 
do Município dinâmico e eficiente; Proceder à elaboração, desenvolvimento e divulgação 
de publicações e outros suportes cornunicacionais e promocionais do concelho, 
nomeadamente monografias, folhetos, catálogos, cartazes, "outdoors", "muppies", "flyers", 
roteiros, revista municipal, merchandising, entre outros; Divulgar as atividades do 
Município que visam corresponder às necessidades de desenvolvimento do Concelllo e aos 
problemas concretos da população; Promover a comunicação e a interação entre o 
Município e os munícipes, estimulando o diálogo permanente, a corresponsabilidade 
coletiva, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, acentuando a vertente do 
Município como instituição ao serviço da comunidade; Propor, elaborar e implementar 
inquëritos de opinião, que contribuam para a definição de politicas, a atraiividade e a 
afirmação do concelho no plano regional; Atualizar e dinamizar, de forma regular, o site 
do Município, promovendo o concelho junto de um público alargado e fomentando a 
interatividade com os munícipes; Estruturação e implementação de planos de comunicação 
externa e da imagem do Município e concelho; Exercício das demais funções cometidas pox 
lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas 
chefias 

53 

i 

Tërníco Superior 

Nível habilitacional 
exigido para o gra-n 
de complexidade 

funcional (Grau 3) -
~ 

Desenvolvimento de ativïdades de acompanhamento no âmbito da Psicologia educacional 
e desenvolvimento/orientação; Apoio técnico ao serviço de ação social e ao setor de 
educação; Proceder à realização da Avaliação Psicológica (AP), nos procedimentos 
concursais; Exercício das demais funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por 
despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

54 Técnico Superior 

Nível habilitacional 
exigido para o grana 
de complexidade 

funcional Grau 3) - 
Psicologia 

1 

`~L.J~ 
~—~ 
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~~~-~~~~~~`~ MUNlCÍPI® ®E PENALVA ®® CASTEL® 
CÃMARA MUNICIPAL 

MAPA 

Atribuição CompeténciaslAtividades 

Cargos/ 
Carreiras/Categorias 

Área Formação 
Acadëmìca eÍou 

Profissional 

Alumero de Postos porR.ela~ão Jurídica 

I 
dbs.. 

~ 

Descrição N ° 
Posto 

T.Indetermina 
do 

7.Determ3nado 
ou 

determïnávet 

Comissão de 
Serviço ! 

Existe 
nte 

A
recnat
ar 

Existe 
nte

Arecrut
ar 

Existe 
nfie ( 

A 
recrut 
ar 

Desenvolve funções de investigação, estudo, conceção e aplicação de métodos e processos 
científico-técnicos na área da sociologia; Participa na programação e execução das 
atividades ligadas ao desenvolvimento da "Rede Social" da Autarquia; Desenvolve projetos 
e ações ao nível da intervenção na coletividade, de acordo com o planeamento estratégico 
integrado definido para a área da respetiva autarquia local; Propõe e estábelece critérios 
para avaliação da eficácia dos programas de intervenção social; Procede ao levantamento 
das necessidades da autarquia local; propõe medidas para corrigïr e ou combater as 
desigualdades e contradições criadas pelos grupos ou sistemas que influenciam ou 
modelam a sociedade; Promove e dinamiza ações tendentes à integração e valorização dos 
cidadãos; Realiza estudos que permitem conhecer a realidade social, nomeadamente :nas 
áreas da saúde, do emprego e da educação; Investiga os factos e fenómenos que, pela sua 
natureza, podem influenciar a vivência dos cidadãos; Exercïcio das demais funções 
cometidas por lei, por deliberação da Càmara, por despacho do Presidente da Camara e das 
respetivas chefias. 

55 Técnico Superior 

' 

Nível habílitacíonal 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcional Grau 3) -
Soczologïa 

Desenvolvimento de atividades culturais e recreativas relacionadas com a animação das 
crianças dos Jardins de Infância, implementação do serviço de refeições e demais vertentes 
da componente socioeducativa de apoio às famílias; Desenvolvimento de atividades 
relacionadas com projetos educativos nos Jardins de Infância, assegurando uma estreïta 
colaboração no processo educativo e na segurança das crianças; Exercício das demais 
funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da 
Câmara e das respetivas chefias. 

56 Assistente Técnico 

N'ívél habilìtacianál 
exigido :para o grau 
de complexidade 

funcíonál (Grau 2) 
~ 

Desenvolvimento de funções no Espaço de Cidadão, integrado na Loja de Ciáadâo, 
disponibílizando diversos serviços de várias entidades, onde o cidadão também beneficia 
de um atendimento digital assistido, que lhe permite conhecex as várias opções 
disponibilizadas pelos serviços "omine"; Apoio assistido aos cidadãos relativo aos serviços 
digitais disponibilizados pela Administração Central, nomeadamente, .ADSE, ACT, DGC, 
CGA, IMT, e Portal do Cidadão. 

57 Assistente Técnico 

Nivél habilitaeionál 
exigido para o grau 
de complexidade 

funcionál (Grau 2) 
~ 

' i 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a conceção, organização e gestão de 
qualidade, de distribuição, de rnaterral e estruturação logística para a promoção e de 
divulgação dos diversos eventos do Concelho; Promover de forma adequada, interna e 
externamente, a comunicação e imagem institucional do Município e da atividade dos seus 
órgãos; Programar, divulgar e implementar iniciativas/eventos sociais, desportivos e 

58 Assistente Técnico 

Nível habìlitaoioraal 
exigido para o grau 
de complexídacle 

funcional (Grau ~) 
g

~ t ~/ 
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, F~~ ~6 MUNICíPI® o~ P~NALVA ~® CAST~~® 

CÂMARA MUNICIPAL 

- - 
Atribuição Competências/Atividades 

Cargosl 
Carreiras/Categorias 

Area Formação 
Académica etou 

Profissional 

Alümero de Postos por Relação Jurídica 

~ Obs_ 
Descrição N ° 

Posto 

T.Indetermina 
do 

T.Determinado 
°° 

determinável 

Comissão de 
Serviço ! 

Existe 
nte recrut

ar 

Existe
nte 

rec vt 
ar 

Existe ~ 
nte 

i 
rec vt f 
ar 

culturais; Planear e implementar, através de diversos suportes, uma estratégia e .imagem 
do Município dinâmico e eficiente; Elaborações supoxtes comunicacionais e promocionais 
do concelho, nomeadamente monografias, folhetos, catálogos, cartazes, "outdoors", 
"muppies", ' flyers", roteiros, revista municipal, merchandising, entre outros; Dïvulgar as 
atividades do Município que visam corresponder às necessidades de desenvolvimento do 
Concelho e aos problemas concretos da população; IIaborar inquéritos cle opinião, que 
contribuam para a definição de políticas, a atratividade e a afirmação do concelho no plano 
regional; Atualizar e dinamizar, de forma regular, o "site" do Municípïo, promovendo 0 
concelho junto de um público alargado e fomentando a interatividade com os municppes; 
Exercido das demais funções cometidas por lei, por deliberação da Cámara, por despacho 
do Presidente da Cãmara e das respetivas chefias 

t 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com projetos educativos nos estabelecimentos 
escolares, assegurando uma estreita colaboração no processo educativo e na segurança das 
crianças; Participação e colaboração com o docente no acompanhamento das crianças Nïvel habilitacional 

, 

durante o período de funcionamento do estabelecimento escolar, com vista a assegurar um 
bom ambiente educativo; bem como da implementação do serviço de refeições, limpeza e 
conservação dos diversos espaços do estabelecimento de ensino; Exercício das demais 
funções cometïdas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da 

59 Assistente 
Operacional 

exigido ,para n grau 
de complexidade 

funcional (Grau 1) 

,~~ 

Câmara e das respetivas chefias. 

~OMA~iJOCMEA5JT) ~ X33 ~ ~D ~ 1D ; ~ 'fl 
TOTAL ~~i ~ ~ ~ ~ ~ ~DC'1"i)TL~MABEJ) 

GABINETE DE PLANEAMENTO E APOIO ÀS FREGUESIAS (GPAF) ~ 
Recolha e sistematização de elementos para a definição de estratégias de desenvolvimento 
do município; Coaaboraçâo na recolha de indicadores sócio -económicos de interesse 
municipal; Disponibilização aos órgãos do município de pareceres e estudos solicitados; 
Organização de candidaturas e acompanhamento dos projetos municipais financiados por Nívèl habilitacíonàl i , 
outras entidades; Realiza ão de a oio técnico aos ór ãos do municí io ue se en adre no ç p g P~ q ~ 
âmbito das suas atividades; Formulação de propostas de alteração aos regulamentos e 
posturas municipais, de forma a manter atualizado o seu articulado; Instrução e 

60 Técnico Superior 
exigido para o grau 
de complexidade 

fm~cïon~l (Grau 3) 
~ 

acompanhamento dos processos de expropriação, com vista a integrar os bens do dominìo 
público ou propriedade do Município; Apoio técnico às diversas vertentes da relação entre 

~~ 
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~-~~ Ml1NIClPIO DE PENALVA D® CASTEL® 
C.4MARA MUNIClPAL 

M~PA 

Atrïbuíção CompeténcìaslAtìvidades 

Cargosl 
CarreiraslCategorias 

Qrea Formação 
ACadémica ~fou. 
Profissional 

hlümero de Postos porRelação Juridica 

Obs. 

! 

~ 

Descrição 
fV.° 

Posto 

T:Indetermìna 
do 

7 beterminado 
ou 

determináve) 
Comissão de ~ 

Serviço ~ 

Exìste 
nte 

A 
recrut
ar 

t~àste 
nte

A 
recrut

ar 

E~tiste 
nte

A 
recrut; 
ar 

o Município e as Freguesias; Formulaçâo de propostas de alteração aos regulamentos e 
posturas municipais, de forma a manter atualizado o seu articulado; Exercício das demais 
funções cometidas por lei, por deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da 
Câmara e das respetivas chefias. 

, 

TOTAIS (GP:~P)... ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ +~ ~ ` 
GABINETE DE INFORM[.~.TICA (GI) 

Organização e gestão da rede interna, exercendo as funções de administrador da rede 
informática e da base de dados; Assegura o correto funcionamento dos sistemas 

"hardware" "software", Nível habilitacionál 
informáticos do Município, a nível de consumíveis, e e zela pela 
manutenção dos stocks de todos os suportes informáticos; Dinamização e atualização da 
página "Web" do Município. Exercício das demais funções cometidas por lei, por 
deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

61 Técnico de 
Informática 

exigido para o grau 
de complexidade 
funcional (Grau 2) 

~~ 

GABINETE JURÍDICO (GJ) 
Assegurar a prestação de apoio jurídico aos órgãos representativos e cos serviços do 
Município; Recolha, tratamento e divulgação da informação relativa às dïretivas da União 
Europeia, bem como às leis e aos regulamentos da República, com especial releváncia no 
âmbito jurídico das autarquias locais; Assegurar a instrução de processos de 
contraordenação instaurados pelo Município; Providenciar a atualização das posturas e 
regulamentos municipais em vigor que se enquadram nas atribuições e competências do ' 
Município; Coordenar, com os serviços respetivos, a organização e envio de processos para 
o Tribunal de Contas, nos termos legais; Assegurar a representação forense do Município, 
dos seus órgãos e titulares, bem como de trabalhadores, por atos legálmente praticados no 
âmbito das suas competências ou funções e por força desta, sempre que a interesse 
municipal e a complexidade do caso o requeiram; Assegurar a instrução dos processos 
disciplinares de inquérito e ou averiguações aos serviços e Trabalhadores do Município; 

62 Técnico 
Superior 

Nível hablìtacional 
exigido para o grau 
de complexidade 
funcional (Grau 3) 

g

~~ 

Assegurar a instrução dos processos extrajudiciais de responsabilidade civ~1 
extracontratual; Elaborar estudos jurídicos sobre matérias de relevância municipal e 
promover a sua divulgação; Assegurar as participações crime pela prática de atos que 
indiciam prática de atos tipificados de crime contra o Município; Intervir nos atos juridicos 

¡ 
`~ 

aos quais seja conveniente assegurar especiais garantias de certeza e de autenticidade; ~~~ „~ 
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~ ~ MUNICÍPI DE PENALVA DO CAST O ELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

MAPA 
Atribuição Competéncias/Atividades 

Cargosl 
CarreïraslGategorias 

Área Formação 
Académica elou 

Profissional 

Número de Postos por Relação Ju~díca 

•Dbs_ 
Descrição N ° 

Posto 

TJndetermína 
do 

T.Determinado 
ou 

determinável 

Comissão de í Serviço i 1
, 

Existe 
me 

A
recrut 
ar 

Existe 
nte 

A
recrut

ar 

Existe f 
nte 4

A 
recruta 

ar 

Assegurar a conformidade legal dos protocolos celebrados pelo Município; Elaborar 
pareceres nos processos de contraordenação instaurados pelo Município; Assegurar o 

, 

; 

cumprimento das atribuições municipais no âmbito das oposições deduzidas em processo 
de execução fiscal, procedendo ao seu acompanhamento junto dos tribunais respetivos; 
Assegurar a análise das reclamações graciosas no âmbito do processo tributãrio; Recolha, 
tratamento e divulgação da legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação 
necessária aos Serviços do Município; Exercício das demais funções cometidas por lei, por 
deliberação da Câmara, por despacho do Presidente da Câmara e das respetivas chefias. 

~®~~~ (~~~~~... ,~. .... ! ~713 ~ :~ ~ ~( •~ ~;~ 
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"~Gn~~ MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

MAPA DE PESS®AL 209 

Atribuição CompetënciaslAtividades 

Cargosl 
Carreiras/Categorias 

Área Formação 
Académica e/ou 

Profissional 

Número de Postos por Relação Jurídica 

~ ~Obs. 

T.Indetermina 
do 

T.Determinado 
ou 

determinávél 

Comissão de 
Serviço 

Descrição N.° 
Posto: 

Existe 
nte 

Arecrut
ar 

Existe 
nte

A
recrut
ar 

Existe
nte

A 
recrut 
ar 

iR,~ ~ U ~~l 

CONTOATOS ~N~?~T~R1B~1~~Y~O~~C+®l~S~~O ~~ ~~~~~0 

N°. de lugares a abrir ~~ 

N°. de Lugares existentes ~~~ 

TOTAL DE LUGARES (C®NTRf1T® D~ ~~YTT~O) ~~ 3~ 

C~NT~~TO~ ~~~~~~~.~~~ a: ~ 

N°. de lugares a àbrir ~ 
N°. de Lugares existentes ~ 

T®TAL DE LUGAI[bE~ LIdN~7I1~TA~®).......o ~3 

T~T~~ 
~~sEizv~~õEs: 
í) Trabalhador em Comissão de Serviço no posto 16 
~) 1 Trabalhador em mobilidade no Canil Intermunicipal 

Trabalhador em Comissão de Serviço no posto 35 
l) Carreira não revista 

Trabalhadora em licença sem remuneração (De 18.04.2017 a 17.03.2018 
1 1 Trabalhador em Mobilidade Intercarreiras no posto n°.42 

~' ~~J~~~~~°>° °°° °°a °°° °°° ~~~ 
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