
~~~ MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO ~~~ 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATA N° 06 / 2019 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM VINTE E SETE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE 

 Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, pelas dezassete horas, na Sala 

de Sessões do Edi~cio dos Paços do Concelho, reuniu, nos termos do n°.l, 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 três membros que integram a Assembleia Municipal, sendo 0 

membro António Manuel Lopes Carvalho, chamado a substituir o membro Luís Manuel Gomes de 

Albuquerque, a membro Joana Catarina Fernandes Ferreira, chamada a substituir o membro, José de 

Albuquerque Francisco, e o membro Manuel Gomes de Campos, chamado a substituir a membro, Patrícia 

Andrea Ferreira Carvalho Coelho. O Sr. Presidente da Junta de freguesia de Lusinde fez-se representar pelo 

respetivo secretário, Marco Paulo Pais Correia. Registaram-se as faltas dos membros, Joana Catarina 

Fernandes Ferreira e Ana Isaura Coelho de Frias Marques e do senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Real, que não se fez representar. 

 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 unanimidade, a redação final da ata de vinte e oito de 

junho do corrente ano, após a supressão da referência a "corroborar" incerta na última intervenção do 

Presidente da Assembleia antes do "Encerramento". 

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. 

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

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

 Usou da palavra o Presidente da Assembleia para prestar informações relativas à reunião do 

Conselho Municipal de Educação, referindo que foi focado o plano de transportes para o ano letivo 

2019/2020, o qual foi delineado com a CIMVDL e foi ali para ser aprovado. 

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 inscreveu 

a membro, Presidente da Junta de Freguesia de Germil.  

 A Presidente da Junta de Freguesia de Germil fez uma pequena reflexão sobre aquilo, que lhe 

parece que foi uma marca do Governo e da Legislatura que está a chegar ao fim, no concelho, a qual foi, 

na sua opinião, francamente positiva. Salientou alguns aspetos, que ficarão para memória futura: a Loja de 

Cidadão, um investimento que permitiu ao concelho recuperar um edificio de grande história e ao mesmo 

tempo concentrar serviços públicos; o regresso à Comarca do Tribunal de Mangualde; a nível da área social, 

destacou o facto de num concelho onde o número de pessoas com incapacidade é superior à média nacional, 

já há uma instituição que dá resposta a pessoas com necessidades especiais, com acordo de cooperação com 

a Segurança Social; o investimento que tem sido feito, também com o apoio governamental, ao nível do 

ambiente.  

 O Presidente da Assembleia informou que foi apresentado à Mesa pelo Presidente da Câmara o 

pedido de inclusão na ordem do dia, pelo caráter de urgência, dos seguintes treze pontos:  

- Impostos —Imposto Municipal sobre Imóveis —Fixação de taxas; 

- Impostos —Imposto Municipal sobre Imóveis —Prédios urbanos -Fixação de redução de taxas; 

- IRS —Participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de Penalva do 

Castelo;  

- Taxas —Taxa Municipal de Direitos de Passagem —Fixação; 

- Atribuições e Competências das Autarquias —Transferência de Competências do Governo para as 

Autarquias; 

- CIMVDL —Contrato Interadministrativo de Delegação das Atribuições e Competências do Município de 

Penalva do Castelo na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, relacionadas com o sistema de 

mobilidade e serviço público de Transporte de Passageiros —Acordo de financiamento; 

- Informações Financeiras —Relatório do auditor externo sobre a informação financeira do l .° semestre de 

2019;  

- Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia —Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências com a Junta de Freguesia de Castelo de Penalva -Transporte de alunos do ensino pré-escolar, 
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1.° ciclo do ensino básico e programa de atividades de enriquecimento curricular; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Castelo de Penalva —Celebração de Contrato-Programa; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Pindo —Celebração de Contrato-Programa; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Trancozelos —Celebração de Contrato-Programa; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova do Covelo eMareco —

Celebração de Contrato-Programa; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova do Covelo eMareco —

Celebração de Contrato-Programa. 

 Após as devidas apresentações e justificações feitas pelo Presidente da Câmara, o Presidente da 

Assembleia colocou os assuntos à apreciação da Assembleia Municipal, tendo sido deliberado e aprovado 

por unanimidade o respetivo caráter de urgência de todos eles, pelo que serão acrescentados no final da 

ordem do dia, constituindo os números quarto a décimo sexto, pela ordem que foram apresentados.  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

do Município: 

 De acordo com o 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. 

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

 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° 24/2017, "Sistemas de 

Águas Residuais (SAR) de Castelo de Penalva", pelo valor de 168.977,98€ +IVA, em fase de execução; 

empreitada n° 25/2017, "Sistemas de Águas Residuais (SAR) da Encoberta", pelo valor de 149.972,19€ + 

IVA, em fase de receção provisória; empreitada n° 1/2018, "Sistemas de Águas Residuais (SAR) da Ínsua 

I (Sr.a da Ribeira) ", pelo valor de 162.985,62€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 2/2018, 

"Sistemas de Águas Residuais (SAR) da Ínsua II (Gondomar) ", pelo valor de 202.257,09€ +IVA, em fase 

de execução; empreitada n° 3/2018, "Sistemas de Águas Residuais (SAR) de Casal Diz ", pelo valor de 

159.932,05€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 4/2018, "Sistemas de Águas Residuais (SAR) de 

Roriz ", pelo valor de 160.807,41€ +IVA, em fase de execução; empreitada no 5/2018, "Sistemas de Águas 

Residuais (SAR) de Sezures ", pelo valor de 267.679,27€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 

2/2019, "Beneficiação e Conservação de Arruamentos na Vila —Rua entre a Creche da SCMPC e a Casa 

Paroquial", pelo valor de 25.388,06€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 7/2019, "Execução e 

Beneficiação de Arruamentos nas Freguesias (Construção de Muro de Suporte na Rua da Graça), na 

Localidade de Marinha, Freguesia de Trancoselos", pelo valor de l 7.800,00€ +IVA, em fase de execução; 

empreitada n° 11 /2019, "Beneficiação e Conservação de Caminhos Agrícolas —Pavimentação do Caminho 

do Calvário e Caminho de Ligação entre o Calvário e a Quinta do Paúl", pelo valor de 39.974,50€ IVA, 
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em fase de execução; empreitada n° 15/2019, "Reservatório de Água —Anexo ao Reservatório R3", pelo 

valor de 7.601,20€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 18/2019, "Redes de Saneamento —

Conservação e Ampliação de Redes de Saneamento e Muro de Suporte de Terras (Gondomar) ", pelo valor 

de 8.183,50€ +IVA, em fase de execução. 

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

constam no documento anexo à ata. 

 Situação financeira (saldos edívidas afornecedores — 19 de junho de 2019): total de 

disponibilidades — 3.442.577,72€; participações: WRC —Agência de Desenvolvimento Regional de 

2.500,00€, MATEVISEU —Matadouro Regional de Viseu, S.A. 18.000,00€, foi constituída uma provisão 

para cada participação; dívida a curto prazo: créditos comerciais — 108.973,40€ e dívida a médio e longo 

prazo: créditos bancários — 1.171.575,27€. 

 Processos judiciais pendentes: enumerou todos os que constam no documento anexo à presente 

ata. 

 Depois das informações fornecidas pelo Presidente da Câmara Munícipal, o Presidente da 

Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se inscreveu nenhum membro.-

Segundo —Educação —Prolongamento de horário para os alunos do Pré-Escolar —Definição das 

comparticipações —Ano Letivo 2019/2020: 

 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. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

Terceiro -Educação —Prolongamento de horário para os alunos do 1.° CEB —Definição das 

comparticipações —Ano Letivo 2019/2020: 

 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. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

Quarto -Impostos —Imposto Municipal sobre Imóveis —Fixação de taxas: 

 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. 



 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

maioria, com vinte e dois votos a favor e uma abstenção do membro David Paulo Torres Macário. 

Quinto -Impostos —Imposto Municipal sobre Imóveis —Prédios urbanos -Fixação de redução de 

taxas: 

 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. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual se inscreveu 

o membro, David Paulo Torres Macário. 

 O membro David Macário questionou o caráter de urgência destas propostas, uma vez que elas 

são iguais às propostas do ano anterior. 

 O Presidente da Câmara explicou que se estas propostas tivessem alterações significativas, elas 

teriam sido enviadas aos membros da Assembleia com a devida antecedência, para que as pudessem estudar. 

O caráter de urgência, aqui, prende-se com o facto de terem de cumprir prazos. 

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

unanimidade. 

Sexto - IRS —Participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de 

Penalva do Castelo: 

 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. 

 O Presidente da Câmara referiu que com esta medida de dar um por cento, dos cinco por cento a 

que o município tem direito, ficam com quatro por cento. Naturalmente estes quatro por cento, ao qual 

correspondem cerca de 80.000ê, vão ser investidos no social, nos subsídios, nas juntas de freguesia. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

Sétimo -Taxas —Taxa Municipal de Direitos de Passagem —Fixação: 

 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. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

Oitavo - Atribuições e Competências das Autarquias —1Yansferência de Competências do Governo 

para as Autarquias:  

 O Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao Presidente da Câmara para que fizesse a 
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apresentação da proposta, a qual fica anexa à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

 Não se tendo registado nenhum pedido de intervenção, foi a proposta colocada à votação, no 

sentido, da não aceitação da transferência de competências em dois mil e dezanove e dois mil e vinte 

prevista no Decreto-Lei número cento e dezasseis barra dois mil e dezanove, de vinte e um de agosto 

(domínio da cogestão das áreas protegidas), a qual foi aprovada por unanimidade. 

Nono - CIMVDL —Contrato Interadministrativo de Delegação das Atribuições e Competências do 

Município de Penalva do Castelo na Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, relacionadas 

com o sistema de mobilidade e serviço público de Transporte de Passageiros —Acordo de 

financiamento: 

 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. 

 O Presidente da Câmara esclareceu que esta é uma competência à qual não podem fugir, pois ou 

aceitam ou então não têm direito a qualquer tipo de subsídio para este fim. Salientou o ponto 7, da 8a 

cláusula, que fixa o critério pelo qual é repartido o montante de transferência entre os Primeiros Outorgantes 

deste acordo. Para descanso de todos, informou que este acordo vai ser enviado para o Tribunal de Contas, 

o qual se pronunciará caso haja alguma irregularidade. Para já, pediu um voto de confiança na Câmara, para 

aprovarem esta proposta. Confessou que tem algumas reservas relativamente a este acordo, no que respeita 

á qualidade do serviço que vai ser imposta a partir do dia seis de dezembro, mas têm de o aceitar. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

 Seguidamente o senhor Presidente da Câmara, reconhecendo tratar-se de um assunto algo 

complexo, aproveitou para agradecer à Assembleia Municipal o voto de confiança que deu à Câmara 

Municipal. 

Décimo -Informações Financeiras —Relatório do auditor externo sobre a informação financeira do 

1.° semestre de 2019: 

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

apresentação do relatório, o qual fica anexo à presente ata da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Câmara esclareceu que este documento reflete as informações da situação 

financeira da Câmara Municipal, que tem apresentado nas sessões da Assembleia Municipal. 

 A Assembleia Municipal tomou conhecimento, tendo o Presidente da Assembleia declarado 

aberto um período de intervenções, para o qual não se inscreveu nenhum membro. 

Décimo Primeiro - Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia — Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Castelo de Penalva 

- Transporte de alunos do ensino pré-escolar, l.° ciclo do ensino básico e programa de atividade~de 
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enriquecimento curricular: 

 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. 

 O Presidente da Câmara explicou que neste contrato a Câmara Municipal substitui-se pela Junta 

de Freguesia do Castelo, no transporte dos alunos. Será atribuído um subsídio à Junta de Freguesia do 

Castelo, no valor de 5.414,76€, correspondente aos quilómetros que fazem. É natural que o valor tenha 

oscilado relativamente ao ano anterior, porque o número de quilómetros a fazer também será diferente.----

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual se inscreveu 

o membro, Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva. 

 O Presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Penalva confirmou que houve alteração no 

número de quilómetros a fazer para este ano letivo. 

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

unanimidade. 

Décimo Segundo -Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Castelo de Penalva —Celebração de 

Contrato-Programa: 

 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. 

 O Presidente da Câmara esclareceu que esta é uma situação em que a Junta de Freguesia de 

Castelo de Penalva tinha o equipamento de combate aos fogos florestais, mas faltava-lhe a carrinha. Dado 

a preocupação que este Executivo tem manifestado na proteção da floresta, entenderam aceitar a proposta 

do Presidente da junta de Freguesia de Castelo de Penalva, de comparticipar em cinquenta por cento na 

aquisição da carrinha para o combate aos fogos florestais. Foi também acordado com o mesmo, 

disponibilizar aquele kit devidamente equipado para socorrer as freguesias limítrofes. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

Décimo Terceiro -Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Pindo —Celebração de Contrato-

Programa: 

 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. 

 O Presidente da Câmara informou que este contrato-programa se refere à aquisição de um 

veículo, que a Junta de Freguesia de Pindo entende que é necessário para o arranjo e limpeza de caminhos, 

com uma comparticipação da Câmara Municipal em quarenta por cento do valor. Salientou que há aqui um 

compromisso que ficou escrito, em que a freguesia de Pindo se compromete a ceder o trator e os 

equipamentos ao Município de Penalva do Castelo para utilização própria, durante uma semana em cada 

mês. 

O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 
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inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

Décimo Quarto -Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Trancozelos —Celebração de Contrato-

Programa: 

 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. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

Décimo Quinto: Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova do 

Covelo eMareco —Celebração de Contrato-Programa: 

 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. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual não se 

inscreveu nenhum membro. 

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

unanimidade. 

Décimo Sexto -Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova do 

Covelo eMareco —Celebração de Contrato-Programa: 

 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. 

 O Presidente da Câmara esclareceu que este contrato —programa respeita à construção da ponte 

pedonal sobre a Ribeira do Carapito. Disse que esta é uma aspiração do Presidente da Junta de Freguesia 

da União de Freguesias de Vila Cova e Mareco, que já vinha do anterior mandato. 

 O Presidente da Assembleia declarou aberto um período de intervenções, para o qual se inscreveu 

o membro, Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco. 

  O Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco 

informou que esta ponte é uma obra de arte em aço e madeira, que neste momento está abandonada e é sua 

intenção dar-lhe o verdadeiro valor e destaque que merece. 

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

unanimidade. 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

ENCERRAMENTO



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

efeitos imediatos.  

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

às dezanove horas e quinze 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, 

~;~ ~~,~~ ~ ~~~~ r~--

O Presidente da Assembleia Municipal, 

Anexos:  -

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

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

- Propostas: 

- Educação —Prolongamento de horário para os alunos do Pré-Escolar —Definição das comparticipações 

—Ano Letivo 2019/2020; 

- Educação —Prolongamento de horário para os alunos do 1. ° CEB —Definição das comparticipações —

Ano Letivo 2019/2020; 

- Impostos —Imposto Municipal sobre Imóveis —Fixação de taxas;  

- Impostos —Imposto Municipal sobre Imóveis —Prédios urbanos -Fixação de redução de taxas; 

- IRS —Participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de Penalva 

do Castelo; 

- Taxas —Taxa Municipal de Direitos de Passagem —Fixação; 

- Atribuições e Competências das Autarquias —Transferência de Competências do Governo para as 

Autarquias;  

- Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia —Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências com a Junta de Freguesia de Castelo de Penalva -Transporte de alunos do ensino pré-

escolar, 1. °ciclo do ensino básico e programa de atividades de enriquecimento curricular; 

- Informações Financeiras —Relatório do auditor externo sobre a informação financeira do 1.° semestre de 

2019;  

- Propostas: 

- Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia —Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências com a Junta de Freguesia de Castelo de Penalva -Transporte de alunos do ensino pré-

escolar, 1. °ciclo do ensino básico e programa de atividades de enriquecimento curricular; 
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- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Castelo de Penalva —Celebração de Contrato-Programa; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Pindo —Celebração de Contrato-Programa; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Trancozelos —Celebração de Contrato-Programa; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova do Covelo eMareco —

Celebração de Contrato-Programa; 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova do Covelo eMareco —

Celebração de Contrato-Programa. 
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EXPEDIENTE PARA SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 2018-09-28 
(Recebido desde a última sessão ordinária da AM) 

ANMP —Associação Nacional de Municípios Portugueses — Comunica o agendamento do 

XXIV Congresso Nacional para os dias 29 e 30 de novembro em Vila Real, solicitando a 

eleição dos Presidentes de Junta para o Congresso; 

Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões - Remete cópias das respostas 

rececionadas pela CIM, na sequência das moções apresentadas e aprovadas na última 

sessão daquela Assembleia. 

Jornais e outras publicações recebidos das seguintes instituições: 

União das Misericórdias Portuguesas —jornal "Voz das Misericórdias" dos meses de junho e 

de julho/agosto de 2019. 

STAL -Sindicato dos Trabalhadores das Autarquias Locais —jornal "Jornal STAL" de 

setembro de 2019. 

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo —jornal "Pena Jovem" de julho de 2019. 

Associação Portuguesa de Deficientes —jornal "ASSOCIAÇÃO" de agosto de 2019. 

Convites/Convocatórias para eventos diversos: 

Câmara Municipal — 05 de julho —Encerramento dos XVI Jogos Desportivos do Concelho 

Grupo Coral de Pindo — 19 de julho — Assistir ao "Concerto ...mais por ti" 

Conselho Municipal de Educação — 26 de julho —Reunião Extraordinária daquele Conselho 

(Discussão e emissão de parecer do Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 

2019/2020); 

Conselho Municipal de Segurança — 31 de julho —Reunião Ordinária daquele Conselho; 

Santa Casa da Misericórdia — 10 de agosto —Homenagem ao Sr. Pedro Martins e à Dra. 

Maria José Morais; 

Câmara Municipal — 24 de agosto — VI Feira do Vinho Dão de Penalva; 

Conselho Municipal de Educação — 3 de setembro —Reunião Ordinária daquele Conselho; 

Junta de Freguesia de Sezures — 14 e 15 de setembro —XXI Festa do Vinho e das Vindimas 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Esmolfe — 13 de outubro —XXIV Feira da Maçã 

Bravo de Esmolfe; 

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 quem 

o solicitar. 
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Inf ormaÇão do Presidente da Câmara à Assembleia Municipal 

Em cumprimento do estipulado na alínea c), n.° 2 do art.° 25.°, conjugado com o n.° 4 do art.° 

35." da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, presta-se a seguinte Informação: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

•Reforço do desenvolvimento económico e da sustentabilidade; 

•Planeamento urbanístico e ordenamento do território; 

•Requalificação da rede viária e equipamentos municipais; 

•Dinamização socioeducativa, cultural e desportiva; 

•Formação contínua, visando a progressiva melhoria, eficiência e eficácia dos serviços 

municipais. 

I -PRINCIPAIS EMPREITADAS EM CURSO 

1.Empreitada n.° 24/ 2016, "Construção da Nova ETAR da Vila (Gôje)" pelo valor de 

1.817.137,44€ +IVA (fase de execução); 

2.Empreitada n.° 43/2016, "Requalificação Urbanística da Antiga Praça e Zona Envolvente" 

pelo valor de 104.529,78€ +IVA (fase de execução); 

3.Empreitada n.° 7/ 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 +IVA (fase de execução); 

4.Empreitada 24/ 2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Castelo de Penalva", pelo 

valor de 168.977,98€ +IVA (fase de execução); 

5.Empreitada 25/2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Encoberta", pelo valor de 

149.972,19€ +IVA (fase de receção provisória); 

6.Empreitada 1/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua I (Sr.a da Ribeira)", pelo 

valor de 162.985,62€ +IVA (fase de execução); 

7.Empreitada 2/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua II (Gondomar)", pelo 

valor de 202.257,09€ +IVA (fase de execução); 

S.Empreitada 3/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Casal Diz", pelo valor de 

159.932,05€ +IVA (fase de execução); 

9.Empreitada 4/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Roriz", pelo valor de 

160.807,41€ +IVA (fase de execução); 

10.Empreitada 5/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Sezures", pelo valor de 

267.679,27€ +IVA (fase de execução); 

11.Empreitada 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", pelo valor de 80.815,97€ +IVA (fase de execução); 

12.Empreitada 16/ 2018, "Construção da Nova ETAR da Vila (Gôje) - Trabalhos 

Complementares", pelo valor de 12.556,92€ +IVA (fase de receção provisória); 

13.Empreitada 1 / 2019, "Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho de Penalva do 

Castelo (R1, R2, R3 e Elevado do Mártir de Pindo) -Execução do Projeto -Trabalhos 

Complementares", pelo valor de 71.400,00€ +IVA (fase de execução); 
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M[JNIC1P10 DE PENALVA DO CASTELO 

14.Empreitada 2/2019, "Beneficiação e Conservação de Arruamentos na Vila -Rua entre a 

Creche da SCMPC e a Casa Paroquial", pelo valor de 25.388,06€ +IVA (fase de execução); 

15.Empreitada 5/2019, "Arranjo Urbanístico da Praça (Antigo Município)", com o preço base 

de 644.754,66€ +IVA (fase de concurso); 

16.Empreitada 7/2019, "Execução e Beneficiação de Arruamentos nas Freguesias (Construção 

de Muro de Suporte na Rua da Graça), na Localidade de Marinha, Freguesia de Trancoselos", 

pelo valor de 17.800,00€ +IVA (fase de execução); 

17.Empreitada 8/2019, "Beneficiação e Conservação de Caminhos Agrícolas -Pavimentação 

do Caminho de Ligação entre a Localidade da Corga e Urgal - Pindo", pelo valor de 

78.973,00€ +IVA (fase de execução); 

18.Empreitada 9/2019, "Beneficiação e Conservação de Caminhos Agrícolas -Beneficiação do 

Caminho da Lameira - Sangemil", pelo valor de 9.863.83€ +IVA (fase de execução); 

19.Empreitada 10/ 2019, "Mercado Local de Produtos Regionais (Edifício de Apoio ao 

Agricultor)", com o preço base de 191.220,35€ +IVA (fase de concurso); 

20.Empreitada 11 / 2019, "Beneficiação e Conservação de Caminhos Agrícolas -Pavimentação 

do Caminho do Calvário e Caminho de Ligação entre o Calvário e a Quinta do Paúl", pelo 

valor de 39.974,50€ +IVA (fase de execução); 

21.Empreitada 12/ 2019, "Construção da Nova ETAR de Gôje (Acesso à ETAR)", com o preço 

base de 29.466,65€ +IVA (fase de concurso); 

22.Empreitada 13/ 2019, "Rede de Abastecimento de Água, Rede de Saneamento, Rede de 

Águas Pluviais e Execução de Muros -Arruamentos (Encoberta)", com o preço base de 

16.887,74€ +IVA (fase de concurso); 

23.Empreitada 14/ 2019, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Encoberta -Trabalhos 

Adicionais", pelo valor de 3.847,94€ +IVA (fase de execução); 

24.Empreitada 15/ 2019, "Reservatórios de Água -Anexo ao Reservatório R3", pelo valor de 

7.601,20€ +IVA (fase de execução); 

25.Empreitada 16/2019, "Requalificação da Escola Básica e Secundária de Penalva do 

Castelo", com o preço base de 124.488,80€ +IVA (fase de concurso); 

26.Empreitada 17/ 2019, "Remodelação hidráulica Reservatório R1", pelo valor de 14.068,26€ 

+ IVA (fase de consignação); 

27.Empreitada 18/ 2019, "Redes de Saneamento - Conservação e Ampliação de Redes de 

Saneamento e Muro de Suporte de Terras (Gondomar)", pelo valor de 8.183,50€ +IVA (fase 

de execução); 

28.Empreitada 19/2019, "Beneficiação do Açude da Ponte de Porcas no Rio Côja", com o 

preço base de 46.801,00€ +IVA (fase de concurso); 

29.Empreitada 20/2019, "Beneficiação e Conservação de Arruamentos na Vila -Construção 

de Muros de Suporte de Terras e Reparação de Pavimentos no Loteamento da Quinta do 

Ribeiro", com o preço base de 44.068,93€ +IVA (fase de concurso); 

30.Empreitada 21/2019, "Desassoreamento de Açudes -Requalificação do Açude da Sr.a de 

Lurdes no Rio Côja", com o preço base de 9.224,00€ +IVA (fase de concurso); 

31.Empreitada 22/2019, "Construção de Ponto de Água -Beneficiação do Açude dos "VAIS" 

(Santa Clara) no Rio Dão, para a criação de reserva de água para combate a incêndios e para 

Regadios Agrícolas", com o preço base de 118.637,30€ +IVA (fase de concurso); 

32.Prestação de Serviços -Procedimento 13/2019 DF -Aquisição de serviços para a 

instalação de redes de defesa da floresta contra incêndios -Gestão de comes#ível em 

~ `~ 
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substituição aos proprietários e outros produtores florestais em incumprimento -Ajuste 
direto -pelo valor de 31 800,00€. 

II -ATIVIDADES EXECUTADAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

1. Abertura de arruamento em Vila Cova do Covelo; 

2. Alargamento de rua e construção de muro de suporte, reparação do ramal de águas 

pluviais na Campina -Sezures; 

3. Ampliação de ramal água para a nova unidade da Santa Casa da Misericórdia de Penalva 

do Castelo; 

4. Arrancamento de árvores, colocação de lancil e calcetamento de passeios com cubinho na 

rua da Escola Secundária -Ínsua -1a Fase -Concluído; 

5. Colocação de espelhos parabólicos em diversos locais do Concelho; 

6. Colocação de sinalética em diversos locais do Concelho; 

7. Construção de WC -largo das festas da Marinha - Trancozelos -Concluído; 

8. Desativação da antiga fossa do Telhado -Roriz -Pindo; 

9. Desativação de mina de água, reativação de mina de água a montante para fontanários -

Quinta da Ponte -Sezures; 

10. Ligação dos esgotos do Telhado, Correndinha e parte de Santa Eulália para a SAR de 

Roriz; 

11. Reparação com betuminoso nas estradas municipais do Concelho; 

12. Reparações em várias localidades do Concelho. 

III -ATIVIDADES PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO MUNICÍPIO 

1.No dia 29 de junho, a ACD Roriz realizou a Festa de São Pedro, em Pindo. A iniciativa teve 

o apoio da Câmara Municipal e da junta de freguesia de Pindo; 

2.0 Agrupamento 149 -Ínsua -Corpo Nacional de Escutas promoveu, no dia 29 de junho, 

no Parque da Lameira a Festa de São Pedro, com o apoio da Câmara Municipal; 

3.No dia 30 de junho, o Clube Cultural Desportivo e Social da Miusela, realizou a 

"Caminhada Trilhos da Miusela"; 

4.No dia 30 de junho, realizou-se a Caminhada "O que nos liga", organizada pelo Grupo de 

Voluntariado Comunitário de Penalva do Castelo com o apoio da Câmara Municipal; 

5.A Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo dinamizaram o 

Projeto "Férias Ativas 2019", de 1 a 12 de julho; 

6.A Câmara Municipal promoveu no dia 2 de julho o Arraial Sénior, no Parque da Lameira; 

7.No dia 5 de julho, realizou-se a Cerimónia de Encerramento dos XVI Jogos Desportivos / 

Festa da Juventude; 

8.A Câmara Municipal realizou no dia 6 de julho, o III Desfile de Marchas Populares, em 

Penalva do Castelo; 

9.A junta de freguesia de Real, em parceria com a Câmara Municipal, promoveu no dia 7 de 

julho, o Percurso Pedestre "PR5 PCT Trilho do Ryal" -Real; 

10.0 músico/ compositor, com ascendência penalvense, Rodrigo Domingos, vencedor do 

concurso internacional de composição "Classic Pure Vienna Internacional Music Competition", 

na Áustria, na categoria de "Competição de Composição 2019" ("Winners of Composition 
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Competition 2019"), partilhou, no dia 11 de julho, na Biblioteca Municipal, o seu percurso 
académico, a sua relação com a música, e até mesmo os problemas de saúde enfrentados que 
o conduziram ao mundo da composição musical; 
11.A junta de freguesia de Ínsua promoveu, no dia 13 de julho, a iniciativa "Sons da Praça"; 
12.A Associação Clube Casttendo realizou, no dia 13 de julho, a 4a Corrida Carros de 
Rolamentos"; 

13.0 Grupo Coral de Pindo promoveu o "Concerto... mais por Ti", no dia 19 de julho, no 
largo da Igreja de Pindo. A iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal e da junta de 
freguesia de Pindo; 

14.A Câmara Municipal, a junta de freguesia de Esmolfe, a Casa do Povo de Esmolfe e o 
Agrupamento 149 -Ínsua -Corpo Nacional de Escutas, dinamizaram no dia 21 de julho, em 
Esmolfe, o percurso pedestre "PR3 PCT Rota dos Cenários do Passado"; 
15.A Associação Cultural e Recreativa Concertinas do Dão realizou, no dia 21 de julho, o IX 
Encontro de Concertinas do Dão, em Sezures; 

16.A Associação Cultural Desportiva Recreativa de Pindo, com o apoio da Câmara Municipal 

e da junta de freguesia de Pindo, promoveu no dia 21 de julho, o XIII Encontro de Música 

Tradicional, em Pindo; 

17.A União das freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco promoveu no dia 3 de agosto a 

"Malha do Centeio", na Laje do Rio Carapito; 

18.A Secção do Desporto da ACRS de Real promoveu o IV Convívio de Verão, nos dias 3 e 4 

de agosto, em Real; 

19.As tradicionais Festas do Concelho decorreram nos dias 22, 23, 24 e 25 de agosto, 

promovidas pela Câmara Municipal em conjunto com a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Penalva do Castelo; 

20.A Câmara Municipal, no âmbito do programa das Festas do Concelho 2019, realizou no 

dia 24 de agosto, na Praça do Pelourinho, a VI Feira do Vinho "Dão de Penalva" e o Mercado 

Rural com produtos locais; 

21.A Associação Clube Casttendo promoveu no dia 24 de agosto, o IV Passeio Clássicos; 

22.A Tuna de São Maninho de Pindo promoveu no dia 1 de setembro, o XXI Encontro de 

Tunas, em Pindo; 

23.A Câmara Municipal proporcionou, no dia 9 de setembro, na Loja de Cidadão -Sala 

Multiusos, a receção ao pessoal docente e não docente dos diversos estabelecimentos 

escolares do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo; 

24.A junta de freguesia de Sezures promoveu nos dias 14 e 15 de setembro a XXI Festa do 

Vinho e das Vindimas; 

25.A Biblioteca Municipal acolheu a exposição "Brilho Natural", uma mostra de peças 

artesanais (esculturas/candeeiros), idealizadas e concebidas pelo artesão-artista Hélder 

Fernandes; 

26.A Biblioteca Municipal promoveu o projeto "Férias Grandes'19 na Biblioteca", uma 

iniciativa de natureza lúdico-didática que visou desenvolver competências diversas e 

enriquecer os tempos livres de todos os seus leitores e utilizadores, designadamente dos mais 

novos (crianças/jovens entre os 06 e os 12 anos). 
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IV -ATIVIDADES PREVISTAS (PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO MUNICÍPIO) 

l.A Associação Cultural Recreativa e Social de Real promove no dia 22 de setembro, 0 5° 
Festival da Abóbora, no Parque da Bocha; 

2.No dia 12 de outubro, a Câmara Municipal promove na Loja de Cidadão um Colóquio 
sobre a "Maçã Bravo de Esmolfe"; 

3.No dia 13 de outubro, decorre mais uma edição da Feira da Maçã Bravo de Esmolfe, uma 

iniciativa da Câmara Municipal, junta de freguesia de Esmolfe, com o apoio da FELBA; 

4.A Câmara Municipal promove a V edição do Concurso "Delícia de Maçã Bravo de 

Esmolfe"; 

5.A Câmara Municipal e a rede Social de Penalva do Castelo assinalam, no dia 15 de outubro, 

o Dia Internacional do Idoso; 

6.A Câmara Municipal assinala no dia 24 de outubro o Dia Municipal para a Igualdade; 

7.A Câmara Municipal comemora em novembro o Dia Europeu do Enoturismo; 

S.No dia 17 de novembro, a junta de freguesia de Pindo com o apoio da Câmara Municipal 

realiza a Festa da Castanha e do Vinho, em Pindo. 

V -SITUAÇÃO FINANCEIRA (saldos edívidas afornecedores - 18 de setembro de 2019) 

1 -Disponibilidades: 

Caixa•  1 092,23€ 

Fundos de maneio  4100,00€ 

Depósitos à ordem  1 937 385,49€ 

Depósitos a prazo  1 500 000,00€ 

Total de disponibilidades  3 442 577,72€ 

2 -Participações: 

As participações financeiras detidas pelo município são as seguintes: 

- WRC -Agência de Desenvolvimento Regional  = 2 500,00€(x) 

- MATEVISEU -Matadouro Regional de Viseu, S.A. .... =18 000,00€(b) 

a) Constituída uma provisão de 2 500,00€ 

b) Constituída uma provisão de 18 000,00€ 

3 -Dívida: 

Curto prazo: 

Créditos comerciais:   108 973,40€ 

Médio e longo prazo: 

Créditos bancários:   1 171 575,27€ 

VI -RECURSOS HIERÁRQUICOS 

Nada a registar. 



.'. ̂ ~.. 
.~ oo u~' 

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

VII -PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES 

1.Processo n° 102f16.1BEVIS do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu: 
a.Descrição do litígio: 

Trata-se de uma Ação Administrativa Comum em que é Autora a empresa AMVC -

Arquitetos Associados, Lda. 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 titulo 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 proferida sentença que julgou a "ação procedente e, em consequência, condena-se o Réu a pagar 

à Autora a quantia de €12.308,00 (doze mil trezentos e oito euros) acrescida dos juros já vencidos no 

montante de €1.748,95 (mil setecentos e quarenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos) e dos juros 

que se vencerem, até efetivo e integral pagamento, contabilizados à taxa legal em vigor". 

Tal sentença foi assim proferida por ter resultado dos factos provados que os serviços foram 

contratados pelo legal representante do Município à data, Dr. Leonídio Figueiredo Monteiro, 

tendo o próprio assumido isso em Tribunal. Ficou provado designadamente que: "No início 

de novembro de 2011 a Autora deu a conhecer ao Réu a revisão dos honorários, pedindo que ao 

montante de € 12.500, 00 + 1 VA deveria acrescer a quan tia de € 10.006,50 + 1 VA, sendo que o Réu 

apenas liquidou a quantia de € 12.500,00 + 1 VA. Foi solicitado pelo Dr. Leonídio Monteiro mais 

algum tempo para o pagamento da quantia restante, pelo que a Autora não emitiu, de imediato, a 

respetiva fatura -conforme declarações de parte do arquiteto Alexandre Maia, bem como depoimento 

da testemunha Dr. Leonídio Figueiredo Monteiro." 

Mais se provou que "A Autora enviou ao Réu, em 3 de janeiro de 2014, a fatura n.° 1/2014, no valor 

de € 12.308,00 (doze mil trezentos e oito euros), conforme doc. 13 junto com a petição inicial. O Réu 

veio devolver a fatura em carta datada de 09/01/2014 -conforme doc. 3 junto com a contestação.". 

d.Parecer quanto à estimativa final de responsabilidades do Município: 

Tendo em conta o sentido da douta sentença proferida e os depoimentos em que a mesma 

assenta, designadamente num relatório pericial e no depoimento do Presidente da Câmara 

Municipal à data, que assumiu a contratação dos serviços, parece-nos que deverá ser 

efetuado o pagamento da quantia em que o Município de Penalva do Castelo foi condenado 

com a brevidade possível, de forma a que não se continuem a vencer juros de mora. 

Assim, terá o Município que efetuar o pagamento da quantia de € 12.308,00 a título de 

capital, acrescida dos juros já vencidos, que na presente data (17/ 09/ 2019) se fixam na 

quantia de € 4.838,68, totalizando assim €17.146,68. 

2.Processo n° 2378/17.8T8VIS do Tribunal judicial da Comarca de Viseu -juízo Central 

Cível de Viseu -juiz 2: 

a.Descrição do litígio: 

J 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

Trata-se de uma Ação de Processo Comum em que são Autores Maria Leonor Gomes Pires 

da Silva, Maria Etelvina Gomes Pinto Freixeda e Jorge da Assunção Freixeda, sendo Ré a 

Herança, Ilíquida e Indivisa, Aberta Por Óbito de Francisco Gomes Pinto. O Município de 

Penalva do Castelo tem a qualidade de Interveniente/ Chamado, pois na sua Contestação a 

Herança Ré requereu a intervenção do Município para que se associasse à sua posição e 

viesse aos presentes autos tomar posição relativamente à questão do troço de caminho que dá 

acesso aos prédios dos Autores e Ré em causa, da Rua do Rossio, Ínsua, Penalva do Castelo. 

b.Valor proposto da ação: 

O valor da ação é de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros). 

c.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° 189/18.2T8SAT do Tribunal Tudicial da Comarca de Viseu - Tuízo de 

Competência Genérica de Sátão: 

a.Descrição do litígio: 

Trata-se de uma Ação em que são Autores Francisco Assis Gomes de Lemos e esposa Maria 

Rita da Costa, sendo Réu 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 € 5.001,00. 

c.Posição atual da ação: 

A ação encontra-se a aguardar que seja marcada a audiência de discussão e julgamento. 

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/'18.7BEVIS do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu: 

a.Descrição do litígio: 

Trata-se de uma Ação Administrativa em que é Autor Amadeu Rebelo Correia e esposa 

Maria Celeste Gomes Cabral Correia e Réu o Município de Penalva do Castelo, relacionado 

com a colocação de um portão no prédio rústico sito ao Curtinhal de Baixo, freguesia de 

Pindo. 

b.  Valor proposto da ação: 

Os Autores indicaram como valor da ação a quantia de € 5.001,00. 

c.Posição atual da ação: 

A ação encontra-se a aguardar que seja proferido despacho saneador. 

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. 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

5. Processo n° 630/14.3 BEVIS -Ação Administrativa comum -Autor Túlio Alberto de 

Albuquerque Figueiredo, valor reclamado €479.367,91. 

Penalva do Castelo, l9 de setembro de 2019 

O Presidente da Câmara 

(Francisco Lopes de Carvalho) 

~ 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZANOVE: 

"01 -EDUCAÇÃO -PROLONGAMENTO DE HORÁRIO PARA OS ALUNOS 

DO PRÉ-ESCOLAR - DEFINIÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES - ANO 

LETIVO 2019/2020: 
A Vereadora, Luctlia Maria da Silva Costa Santos, apresentou uma proposta do seguinte 

teor: 

"Considerando que de acordo com o número um, do artigo três, da Secção II da Portaria 

número seiscentos e quarenta e quatro traço A barra dois mil e quinze, de vinte e quatro 

de agosto, de harmonia com a alínea a), do artigo trinta e nove do Decreto-Lei número 

vinte e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro consideram as Atividades de 

Animação e de Apoio à Família as que se destinam a assegurar o acompanhamento das 

crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do período diário de atividades 

educativas e durante os períodos de interrupção letiva. 

Considerando que de acordo com o número dois, do artigo cinco do Regulamento das 

Atividades de Animação e de Apoio à Família -Ensino Pré-escolar é competência da 

Câmara Municipal propor, antes do início do ano letivo, um valor para as 

comparticipações financeiras relativas ao prolongamento de horário, de modo a que a 

Assembleia Municipal possa deliberar sobre as mesmas; 

Assim, proponho que no ano letivo dois mil e dezanove barra dois mil e vinte os valores 

para o complemento de horário normal (quinze horas e quinze minutos às dezassete horas 

e trinta minutos) se mantenham iguais aos do ano letivo anterior, nomeadamente: 

Escalão do abono de Família 

Primeiro 

Mon tan te a pagar  

Isento 

Escalão do abono de Família 

Segundo 

Montante a pagar 

Seis euros e vinte e cinco cêntimos 

Escalão do abono de Família 

Terceiro 

Mon tan te a pagar 

Nove euros e cinquenta cêntimos 

Escalão do abono de Família 

Quarto ou mais 

4iºc cº~~c- 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Montante a pagar 

Doze euros e cinquenta cêntimos 

Tendo em consideração que existem encarregados de educação que, por motivos 
profissionais, necessitam que o serviço de prolongamento de horário funcione desde as 
sete horas trinta minutos e as dezanove horas e trinta minutos, propõem-se ainda os 

seguintes valores mensais para prolongamento de horário adicional, a aplicar nos 

estabelecimentos onde o número de alunos assim o justifique: 

Escalão do abono de Família 

Primeiro 

Montante a pagar 

Isento 

Escalão do abono de Família 

Segundo 

Montante a pagar 

Nove euros e trinta e oito cêntimos 

Escalão do abono de Família 

Terceiro 
Montante a pagar 

Catorze euros e vinte e cinco cêntimos 

Escalão do abono de Família 

Quarto ou mais --

Montante apagar 

Dezoito euros e setenta e cinco cêntimos" 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, devendo a mesma ser 

submetida à aprovação da Assembleia Municipal, conforme determina o número dois, do 

artigo quinto do Regulamento das Atividades de Animação e de Apoio àFamília -Ensino 

Pré-Escolar." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, lzo final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Municfpio de Penalva do Castelo, l9 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

' ~ c. ~:c.. JC3Ls$n. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEHtA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZANOVE: 

"01 -EDUCAÇÃO -PROLONGAMENTO DO HORÁRIO PARA OS ALUNOS 

DO 1.° CEB -DEFINIÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES -ANO LETIVO 

2019/`L020: 
A Vereadora, Luci?ia Maria da Silva Costa Santos, apresentou uma proposta do seguinte 

teor: 

"Considerando que de acordo com o número um, do artigo cinco, da Secção III da 

Portaria número seiscentos e quarenta e quatro traço A barra dois mil e quinze, de vinte e 

quatro de agosto, de harmonia com o artigo trinta e nove, alínea b) do Decreto-Lei 

número vinte e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro se considera a 

Componente de Apoio à Família o conjunto de atividades destinadas a assegurar o 

acompanhamento dos alunos do primeiro ciclo do ensino básico antes e depois das 

componentes do currículo e das Atividades de Enriquecimento Curricular, bem como 

durante os períodos de interrupção letiva. 

Considerando que de acordo com o número dois, do artigo cinco, do Regulamento da 

Componente de Apoio àFamília -primeiro ciclo do Ensino Básico é competência da 

Câmara Municipal propor, antes do início do ano letivo, um valor para as 

comparticipações financeiras relativas ao prolongamento de horário, de modo a que a 

Assembleia Municipal possa deliberar sobre as mesmas;  

Assim, proponho que os valores para o complemento de horário normal (sete horas e 

trinta minutos -nove horas e das dezassete horas e trinta minutos -dezanove horas) no 

ano letivo dois mil e dezanove barra dois mil e vinte se mantenham iguais ao do ano letivo 

anterior, nomeadamente: 

Escalão do abono de Família 

Primeiro 

Montante a pagar 

Isento 

Escalão do abono de Família 

Segundo 

Mon tan te a pagar 

Seis euros e vinte e cinco cêntimos 

Escalão do abono de Família 

Terceiro 
Montante a pagar 

Nove euros e cinquenta cêntimos 

J~~~C~~. 
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Escalão do abono de Família 

Quarto ou mais 

Montante a pagar 

Doze euros e cinquenta cêntimos 

Por uma questão de justiça e de modo a que os encarregados de educação apenas suportem 
os custos do serviço efetivamente usufruído pelos seus educandos, proponho ainda que 

seja fixado um valor para prolongamento de horário parcial, para os alunos que apenas 
usufruam deste serviço num período (manhã ou tarde), mantendo os valores do ano letivo 

anterior: 

Escalão do abono de Família 

Primeiro 

Montante a pagar 

Isento ----

Escalão do abono de Família 

Segundo 

Mon tan te a pagar 

Três euros e quinze cêntimos 

Escalão do abono de Família 

Terceiro 
Montante a pagar 

Quatro euros e setenta e cinco cêntimos 

Escalão do abono de Família 

Quarto ou mais 

Montante a pagar 

Seis euros e vinte e cinco cêntimos" 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta, devendo a mesma ser 

submetida à aprovação da Assembleia Municipal, conforme determina o número dois, do 

artigo quinto do Regulamento da Componente de Apoio àFamília -Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico." 

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

efeitos imediatos.  --- 

Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Municfpio de Penalva do Castelo, l9 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

~~~Q 5~~a 50~.~ 
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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 TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: 

"34 -IMPOSTOS -IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS -FIXAÇÃO DE 

TAXAS: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Considerando que, nos termos do artigo cento e doze, do Código do Imposto Sobre 

Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei número duzentos e oitenta e sete barra dois 

mil e três, de doze de novembro, na sua redação atual, as taxas para os prédios urbanos 

variam entre os zero vírgula três por cento e os zero vírgula quarenta e cinco por cento; 

Considerando que, de acordo com o número catorze do mencionado artigo, "As 

deliberações da assembleia municipal referidas no presente artigo devem ser comunicadas 

à Autoridade Tributária e Aduaneira, por transmissão eletrónica de dados, para 

vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima referida na alínea c) do número 

um, caso as comunicações não sejam recebidas até trinta e um de dezembro"; 

Assim, em cumprimento do disposto no número cinco, do artigo cento e doze, do Código 

do Imposto Sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei número duzentos e oitenta 

e sete barra dois mil e três, de doze de novembro, proponho que a Câmara Municipal, 

aprove e submeta à Assembleia Municipal, conforme determina a alínea d), do número 

um, do artigo vinte e cinco, do anexo I, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, a fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis, a 

liquidar relativamente ao ano de dois mil e dezanove, nos prédios urbanos, de zero 

vírgula três por cento." 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

~y 
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-- CbPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E TR~S DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE: ---  ~ --------~-- , ,  ------------

"34 -IMPOSTOS -IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS -PRÉDIOS 

URBANOS -FIXAÇÃO DE REDUÇÃO DE TAXAS: 
O senhor Presidente da Câmara apresentou urna proposta do seguinte teor: 
"Considerando que, de acordo com o número um, do artigo cento edoze -A, do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei número duzentos e oitenta 

e sete barra dois mil e treze, de doze de novembro, na sua redação atuai, os municípios, 

mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução da taxa do 

imposto municipal sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar 

ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do 

sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, 

atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o 

respetivo agregado familiar do proprietário até trinta e um de dezembro, 

designadamente: 

- De vinte euros, aos proprietários com um dependente a cargo; 

- De quarenta euros, aos proprietários com dois dependentes a cargo; 

- De setenta euros, aos proprietários com três ou mais dependentes a cargo. 

Considerando que, de acordo com o número dois, do artigo cento edoze -A, do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, a deliberação da Assembleia Municipal, terá de ser 

comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao dia trinta e um de dezembro de 

cada ano; ---
Considerando que o Município de Penalva do Castelo deve dar um sinal de que vale a 

pena viver num concelho que se procura afirmar pela qualidade de vida e apostar no 

presente para garantir o desenvolvimento futuro; 

Considerando a situação de crise que se vive atualmente, que se reflete no rendimento 

das famílias. 

Assim, tendo em conta os pressupostos atrás mencionados, proponho que a Câmara 

Municipal, ao abrigo da alínea 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, conjugado com 

o número dois, do artigo cento edoze - A, do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei número duzentos e oitenta e sete barra dois mil e 
treze, de doze de novembro, na sua redação atual, aprove e submeta à aprovação da 

Assembleia Municipal que, aos imóveis destinados à habitação própria e permanente 
coincidente com o domic~Zio fiscal do proprietário, seja fixada urna redução da taxa de 
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imposto municipal sobre imóveis, relativamente ao ano de dois mil e dezanove, 

atendendo ao número de dependentes que, nos termos do previsto no artigo treze do 

Código do Imposto sobre o Rendimentos Singular, compõem o agregado familiar do 

proprietário a trinta e um de dezembro, de vinte euros, aos proprietários com um 

dependente a cargo, de quarenta euros, aos proprietários com dois dependentes a cargo e 

de setenta euros, aos proprietários com três ou mais dependentes a cargo." 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

~s-c]lt.c~. ~~~G JCL~~an. 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE:  ---- ----------

"55 - IRS — PARTICIPAçÃO VARIÁVEL NO IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS 

COM DOMICÍLIO FISCAL NO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Nos termos do número um, do artigo vinte e seis da Lei número setenta e três barra dois 

mil e treze, de três de setembro, na sua redação atual, os municípios têm direito, em cada 

ano a uma participação variável até cinco por cento no IRS dos sujeitos passivos com 

domicilio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano 

imediatamente anterior, calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas 

no número um do artigo setenta e oito do Código do IRS, deduzido do montante afeto ao 

Índice Sintético de Desenvolvimento Regional nos termos do número dois, do artigo 

sessenta e nove; 

A participação referida depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida 

pelo município, a qual deve ser comunicada por via eletrónica pela respetiva câmara 

municipal à Autoridade Tributária, até trinta e um de dezembro do ano anterior àquele a 

que respeitam os rendimentos; 

Considerando que o concelho de Penalva do Castelo, como concelho do interior deve 

promover a fixação de pessoas no seu território; 

Considerando que advogo que a própria Administração Central devia descriminar 

positivamente, em termos fiscais, os concelhos do interior, diminuindo, 

significativamente, em cinquenta por cento, do IRS para as pessoas singulares e do IRC 

para as empresas, que se fixassem nestas zonas mais desfavorecidas; 

Considerando que o Município de Penalva do Castelo deve dar um sinal de que vale a 

pena investir e viver num concelho que se procura afirmar pela qualidade de vida e 

apostar no presente para garantir o desenvolvimento futuro. 

Considerando a situação de crise que se vive atualmente, que se reflete no rendimento 

das famílias. ---

Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea 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, conjugado com o número dois, do artigo vinte e seis, da Lci número setenta 

e três barra dois mil e treze, de três de setembro, na sua redação atual, aprove e submeta 

à aprovação da Assembleia Municipal, que, relativamente aos rendimentos do próximo 

ano de dois mil e vinte, seja aprovada, uma participação de quatro por cento no IRS dos 

sujeitos passivos com domicilio fiscal na circunscrição territorial de Penalva do Castelo, 
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o que traduz uma diminuição em vinte por cento da percentagem de que o Município 

tem possibilidade de decidir." 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 
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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 TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: 

"58 - TAXAS - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM -

FIXAÇÃO: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Para cumprimento do disposto na alínea b), número três, do artigo cento e seis da Lei 

número cinco barra dois mil e quatro, de dez de fevereiro, na sua redação atual, proponho 

que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea 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, 

proponha à Assembleia Municipal, conforme determina a alínea b), do número um, do 

artigo vinte e cinco do anexo um, da referida Lei, que estabeleça em zero vírgula vinte e 

cinco por cento a taxa municipal de direitos de passagem a aplicar no ano de dois mii e 

vinte." 

A Cântara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 
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 ----CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: --~  ~ -  

"68 - ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DAS AUTARQUIAS -

T'RANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DO GOVERNO PARA AS 

AUTARQUIAS: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: 

"Considerando que: 

Com a publicação da Lei número cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de 

agosto, em vigor desde dezassete de agosto de dois mil e dezoito, foi aprovada alei-quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local, sendo revogado oDecreto-Lei número 

trinta barra dois mil e quinze, de doze de fevereiro, que estabelece o regime de delegação 

de competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio de funções 

sociais, e ainda os artigos cento e trinta e dois a cento e trinta e seis do Anexo I à Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua redação atual; 

A Lei-quadro produz efeitos após a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito 

setorial, acordados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP); 

Até à data foram publicados diplomas legais de âmbito setorial referentes aos diversos 

domínios; 

Em vinte e um de agosto do corrente ano, foi publicado oDecreto-Lei número cento e 

dezasseis barra dois mil e dezanove, que define o modelo de cogestão das áreas protegidas; 

O referido diploma prevê que os municípios que não queiram participar na gestão das 

áreas protegidas de âmbito nacional, de acordo com o regime instituído no presente 

decreto-lei, devem comunicar esse facto àDireção-Geral das Autarquias Locais, após 

prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até sessenta dias corridos após entrada 

em vigor do presente decreto-lei. 

No que diz respeito a este Município, constata-se não haver condições, no ano de dois mil 

e dezanove, para assumir e dar cabal cumprimento às competências concretizadas com a 

publicação do presente diploma legal, dada a necessidade de preparação dos recursos 

humanos para o efeito e de adaptação dos procedimentos e formalidades burocráticas 

necessárias para adequado enquadramento técnico-legal desta competência.  

Nesta conformidade, face ao exposto, proponho, que a Câmara Municipal delibere, ao 

abrigo e nos termos do número dois, do artigo vinte e três do Decreto-Lei número cento e 

dezasseis barra dois mil e dezanove, de vinte e um de agosto, aprovar e propor à 
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Assembleia Municipal, a proposta de não aceitação da transferência de competência ern 

dois mil e dezanove e dois mil e vinte prevista no diploma setorial identt~cado, 

designadamente no domínio cogestão das áreas protegidas." 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos. -- --- 

Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 
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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 TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: 

"101 - CIMVDL -CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE PENALVA DO 

CASTELO NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES, 

RELACIONADAS COM O SISTEMA DE MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICO 

DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -ACORDO DE FINANCIAMENTO: ----

Presente aminuta do Acordo de Financiamento das Atividades Exercidas ao Abrigo dos 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências relacionadas com o 
Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transportes de Passageiros a celebrar com a 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão La~es e todos os Municípios a ela associados, a 

qual ficará anexa à presente ata, da qual fará parte integrante. 

Após um alargado período de debate e troca de informações, a Câmara, deliberou, por 

unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Financiamento das Atividades Exercidas 

ao Abrigo dos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

relacionadas como Sistema de Mobilidade e Serviço Público de Transportes de 

Passageiros a celebrar com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão La~es. 

Deliberou ainda, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a aprovação da 

mesma. " 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A As(~sistent(~e Técnica, 

~ 



ACORDO DE FINANCIAMENTO 

DAS 

ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPET~NCIAS RELACIONADAS COM SI51"hMA DE MOBILIDADE E 

SERVIÇO PCJBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
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CONSIDERANDO QUE: 

A) Ao abrigo da habilitação legislativa de delegação consagrada no Regime 

Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), 

aprovado pela Lei n.° 52/ 2015, de 9 de junho, e em conformidade com os 

artigos 116.° a 123.° e 128.° a 130.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de dezembro, 

com o regime jurídico de delegação de competências previsto nos artigos 

44.° e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, os Municípios 

que integram a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES decidiram 

delegar as suas competências enquanto autoridade de transportes dos 

serviços públicos de passageiros municipais (ou parte destas competências, 

no caso do Município de Viseu) na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU 

DÃo CAPÕES, celebrando com esta, para o efeito, os Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências, e os respetivos 

Aditamentos; 

B) Aquando da celebração destes contratos interadministrativos, as Partes 

optaram por não regular logo as condições de financiamento da 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES para o exercício das 

competências delegadas, diferindo esta regulação para o momento em que 

se encontre já suficientemente concretizado o modelo de exploração do 

serviço público de transporte de passageiros em causa; 

C) A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES ê competente para a 

exploração do mencionado serviço público de transporte de passageiros 

desde logo nos termos dos artigos 7.° e 8.° do RJSPTP, no que toca às linhas 

intermunicipais e às linhas inter-regionais cuja competência haja assumido 

na sequência de contrato celebrado com outras comunidades 

intermunicipais e no que toca às linhas municipais dos Municípios nos 

termos dos referidos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências; 



D) Ao abrigo dos referidos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências e dos respetivos aditamentos, foi também delegada na 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES a competência dos 

Municípios em matéria de organização e planeamento do transporte 

escolar; 

E) As competências (próprias e delegadas) da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

VISEU DÃO CAPÕES a que se referem os Considerandos anteriores serão 

exercidas em parte através da celebração de um contrato de serviço público 

com um operador privado selecionado através de concurso público 

(Contrato de Serviço Público) para a exploração de uma rede de transporte 

público de passageiros (adiante junta como Anexo III) que compreende as 

linhas inter-regionais, linhas intermunicipais elinhas municipais referidas 

no Considerando anterior. 

F) A concretização dos termos e condições aplicáveis ao Contrato de Serviço 

Público encontra-se, no momento atual numa fase avançada, permitindo 

antever o tipo de obrigações pecuniárias que, nesse contexto, a 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES terá de suportar, em 

concreto, quer por força das mencionadas competências próprias, quer por 

força do exercício das competências delegadas pelos Municípios; 

G) O Contrato de Serviço Público terá uma duração de 4 anos, não prorrogável, 

e imporá obrigações de serviço público ao operador; 

H) A execução integral do Contrato de Serviço Público implicará a atribuição 

pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES ao operador de uma 

remuneração composta: i) pelo valor dos bilhetes de assinatura (passes 

escolares) requisitados nos termos do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de 

janeiro; e ii) pela compensação por obrigações de serviço público previstas 

no Contrato de Serviço Público a atribuir nos termos do RJSPTP e do 

Regulamento (CE) n.° 1370/ 2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 23 de outubro de 2007; 



I) Tendo em conta o número estimado de bilhetes de assinatura que serão 

requisitados no primeiro ano de execução do Contrato e os custos 

operacionais e os rendimentos inerentes à operação da rede referida no 

Considerando E), aos quais se acrescenta uma margem de lucro razoável de 

acordo com o disposto no Anexo ao Regulamento (CE) n.° 1370/ 2007, 

prevê-se que o valor máximo anual a pagar ao operador, que engloba o 

suprarreferido valor dos bilhetes de assinatura e a compensação por 

obrigações de serviço público, é de € 3 800 000 (três milhões e oitocentos mil 

euros), sem prejuízo das atualizações anuais previstas no~ Contrato de 

Serviço Público, aplicáveis no segundo ano e seguintes e do IVA à taxa legal 

aplicável; 

J) Aquando da celebração dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências, considerando o clima de incerteza que pairava sobre o modelo 

de contratação a adotar, ficou estipulado que a COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES não ia assumir a obrigação de 

pagamento ao operador da quantia respeitante ao valor dos bilhetes de 

assinatura requisitados nos termos da legislação aplicável; 

K) Contudo, numa fase mais avançada da preparação do procedimento 

relativo à contratação do serviço público de transporte de passageiros em 

apreço, afigurou-se conveniente que seja a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

VISEU DÃO CAPÕES a assumir perante o operador, e nos termos do Contrato 

de Serviço Público a celebrar, não só a obrigação de pagamento da 

compensação por obrigação de serviço público, mas também a obrigação de 

pagamento do valor dos bilhetes de assinatura a requisitar nos termos do 

Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro; 

L) Atendendo à rede de transporte público rodoviário de passageiros que será 

objeto do Contrato de Serviço Público (constante do Anexo III), é possível 

calcular a produção quilométrica anual total da rede (incluindo linhas 

intermunicipais, linhas inter-regionais e linhas municipais), a qual, sem 

prejuízo das suas eventuais alterações futuras, ascende a 3.871.792(três 



milhões, oitocentos e setenta e um mil e setecentos e noventa e dois) 

quilómetros; 

M) A produção quilométrica anual associada às linhas municipais cuja 

exploração se encontra delegada na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU 

DÃO CAPÕES nos termos dos Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências e dos respetivos aditamentos e que nessa rede estão 

abrangidas ascende, nos termos do mencionado Anexo III, a 1.096.897 (um 

milhão, noventa e seis mil oitocentos e noventa e sete) quilómetros; 

N) Nessa base, o valor máximo anual que a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

VISEU DÃO CAPÕES poderá ter que pagar ao operador por causa do serviço 

público de transporte rodoviário de passageiros operado nas linhas 

municipais e da responsabilidade (delegada) de financiamento do bilhetes 

de assinatura referidos no Considerando K) corresponderá à soma do valor 

da totalidade dos bilhetes de assinatura requisitados para um determinado 

ano contratual e da parte da compensação por obrigações de serviço público 

associada à operação das linhas municipais -soma essa que, para o 

primeiro ano de execução do Contrato, se estima no valor de ~ 3.041.951 

(três milhões, quarenta e um mil novecentos e cinquenta e um euros); 

O) A diferença entre o valor referido no Considerando I) e o valor apurado nos 

termos do Considerando anterior corresponde à parte da compensação por 

obrigações de serviço público associada à exploração das linhas 

intermunicipais edas linhas inter-regionais, que será paga ao operador pela 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES por causa do exercício das 

suas próprias competências (e não delegadas pelos municípios); 

P) Para além, com relevância para efeitos do presente Acordo, do pagamento 

ao operador pela COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES do valor 

a que se refere o Considerando N), poderão existir outras obrigações 

pecuniárias da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES perante o 

operador, cuja ocorrência é incerta e eventual, estando dependente de 



eventuais vicissitudes ao longo da execução contratual -designadamente 

decorrentes do exercício pelo operador do direito à reposição do equilíbrio 

económico-financeiro e de pedidos de indemnização por incumprimento 

contratual -, cujo montante máximo não é possível antecipar no momento 

atual; 

Q) As obrigações pecuniárias a que se refere o Considerando anterior que 

venham a ter que ser efetivamente pagas pela COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES ao operador devem ser suportadas 

pelos Municípios ao abrigo dos Contratos Interadministratiz~os de Delegação de 

Competências, na medida do peso proporcional dos bilhetes de assinatura e 

da parte das compensações por obrigação de serviço público nas linhas 

municipais que se cifra em 80 (oitenta %, e pela COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES na medida do peso proporcional da 

parte das compensações por obrigação de serviço público das linhas 

intermunicipais elinhas inter-regionais (correspondente a 20 (vinte%); 

R) A capacitação financeira da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO 

CAPÕES para o exercício das competências delegadas afigura-se, por um 

lado, imprescindível para a boa execução do contrato de serviço público a 

celebrar com um operador privado e, por outro lado, juridicamente 

indispensável por força dos artigos 115.° e 122.° da Lei n.° 75/ 2013, de 12 de 

setembro; 

S) De acordo com a racionalidade normativa subjacente aos artigos 115.° e 

122.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a regulação desta capacitação 

financeira da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES deve ser 

concretizada através da celebração de um contrato interadministrativo -

configurado, neste caso concreto, como complementar aos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências e aos respetivos 

Aditamentos -que preveja os recursos financeiros necessários e suficientes 

ao exercício pela entidade intermunicipal das competências nela delegadas 



pelos municípios e que faça referência "às respetivas fontes de financiamento e 

aos seus modos de afetação"; 

Os MUNICÍPIOS que integram a COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES, 

doravante designados como PRIMEIROS OUTORGANTES, a saber: 

a) MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA, pessoa coletiva n.° 406 809 307, com sede 

na Avenida da Liberdade, 3570-018 Aguiar da Beira, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Joaquim António Marques Bonifácio; 

b) MUNICÍPIO DE CARREGAL DO SAL, pessoa coletiva n.° 506 684 920, com sede 

no Largo do Município, 3430-909 Carregal do Sal, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Rogério Mota Abrantes; 

c) MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE, pessoa coletiva n.° 506 716 210, com sede na 

Rua Dr. Pio Figueiredo, 42, 3000-214 Castro Daire, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Paulo Martins de Almeida; 

d) MUNICÍPIO DE MANGUALDE, pessoa coletiva n.° 501 262 997, com sede no 

Largo Dr. Couto, 3534-004 Mangualde, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, João Nuno Gonçalves Azevedo; 

e) MUNICÍPIO DE NELAS, pessoa coletiva n.° 506 834166, com sede na Praça do 

MunlCíplO, 3520-000 Nelas, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, José Manuel Borges da Silva; 

f) MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES, pessoa coletiva n.° 501 306 234, com 

sede no Largo Dr. Joaquim de Almeida, 3680-111 Oliveira de Frades, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Paulo Manuel Robalo 

da Silva Ferreira; 

g) MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO, pessoa coletiva n.° 506 792 404, com 

sede na Avenida Castendo, 3550-185 Penalva, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Francisco Lopes de Carvalho; 

__ ~ ,. 
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h) MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO, pessoa coletiva n.° 506 792 404, com sede 

no Largo do Município, l3, 3440-337 Santa Comba Dão, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Leonel José Antunes Gouveia; 

i) MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL, pessoa coletiva n.° 506 785 815, com sede 

no Largo de Camões, 3660-436 São Pedro do Sul, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Vítor Manuel de Almeida Figueiredo; 

j) MUNICÍPIO DE SÁTÃO, pessoa coletiva n.° 506 684 920, com sede na Praça 

Paulo VI, 3560-154 Sátão, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Paulo Manuel Lopes dos Santos; 

k) MUNICÍPIO DE TONDELA, pessoa coletiva n.° 506 822 680, com sede no Largo 

da República, 16, 3464-001 Tondela, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, José António Gomes de Jesus; 

1) MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE PAIVA, pessoa coletiva n.° 506 809 323, com 

sede na Praça D. Afonso Henriques, n.° 1, 3650-207 Vila Nova de Paiva, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, José Morgado 

Ribeiro; 

m) MUNICÍPIO DE VISEU, pessoa coletiva n.° 506 697 320, com sede na Praça da 

República, 3510-501 Viseu, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, António Joaquim Almeida Henriques; 

n) MUNICÍPIO DE VOUZELA, pessoa coletiva n.° 506 770 664, com sede na 

Alameda D. Duarte de Almeida, 3670-250 Vouzela, representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Rui Miguel Ladeira Pereira; 

e 

A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO CAPÕES, pessoa coletiva n.° 508 047 

790, com sede na Rua Dr. Ricardo Mota, 16, 3460-613 Tondela, representada pelo 

Presidente do Conselho Intermunicipal, Rogério Mota Abrantes, adiante 

designada como SEGUNDA OUTORGANTE 

Celebram de comum acordo o presente Acordo de Financiamento, que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 
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Capítulo I 

Disposições gerais 

Cláusula 1.' 

Objeto 

1. O presente Contrato tem por objeto a definição dos termos do 

financiamento da SEGUNDA OUTORGANTE para o exercício das competências 

que lhe foram delegadas pelos PRIMEIROS OUTORGANTES nos termos dos 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências constantes 

do Anexo I, dos respetivos Aditamentos, constantes do Anexo II ao presente 

contrato e do número seguinte, e para o exercício da posição contratual da 

SEGUNDA OUTORGANTE no contrato que venha a ser celebrado na sequência 

do Caderno de Encargos do procedimento concursal a lançar brevemente 

para a celebração do contrato de serviço público relativo à exploração do 

Sistema de Mobilidade da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões 

(doravante, o Contrato de Serviço Público). 

2. Nos termos do artigo 10.° e do n.° 1 do artigo 37.° do Regime Jurídico do 

Serviço Público de Transporte de Passageiros (RJSPTP), aprovado pela Lei 

n.° 52/ 2015, de 9 de junho, dos artigos 116.° a 123.° e 128.° a 130.° da Lei n.° 

75/2013, de 12 de dezembro, e dos artigos 44.° e seguintes do Código do 

Procedimento Administrativo, os PRIMEIROS OUTORGANTES delegam na 

SEGUNDA OUTORGANTE as competências em matéria de financiamento do 

transporte escolar cuja exploração seja assegurada pela rede do Sistema de 

Mobilidade da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, constante do 

Anexo III, passando a SEGUNDA OUTORGANTE a ser a única responsável 

perante o operador de serviço público do Sistema de Mobilidade da 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões pelo pagamento dos bilhetes 

de assinatura requisitados a este último nos termos do Decreto-Lei n.° 

21 / 2019, de 30 de janeiro. 
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3. Pelo presente Contrato, os PRIMEIROS OUTORGANTES aprovam o exercício 

pela SEGUNDA OUTORGANTE das competências nela delegadas, de acordo 

com os contratos constantes dos Anexos I e II e do número anterior, nos 

termos definidos na rede constante do Anexo III, e que será objeto do 

Contrato de Serviço Público. 

4. Os PRIMEIROS OUTORGANTES garantem à SEGUNDA OUTORGANTE que 

disponibilizarão ao operador de serviço público a selecionar pela SEGUNDA 

OUTORGANTE os bens da sua titularidade que sejam necessários à 

exploração do Sistema de Mobilidade da Comunidade Intermunicipal 

Viseu Dão Lafões nos termos da legislação aplicável e do Cóntrato de 

Serviço Público, designadamente os terminais, abrigos, paragens e 

postaletes existentes dos seus territórios, garantindo-lhe um acesso não 

discriminatório. 

5. Os PRIMEIROS OUTORGANTES garantem ainda à SEGUNDA OUTORGANTE que 

assumirão a manutenção dos bens referidos no número anterior. 

6. Os PRIMEIROS OUTORGANTES dotarão ainda a SEGUNDA OUTORGANTE dos 

recursos financeiros necessários para o exercício das suas competências 

respeitantes às linhas intermunicipais e inter-regionais, nos termos que 

vierem a ser definidos nos termos legais pelo órgão competente da 

SEGUNDA OUTORGANTE, não sendo objeto de regulação no presente 

Contrato. 

7. Os recursos financeiros a que se refere o número anterior abrangem os 

necessários para: 

a) O pagamento ao operador de serviço público do valor das 

compensações por obrigações de serviço público, previstas no Contrato 

de Serviço Público, na parte associada às linhas intermunicipais e inter-

regionais (correspondente, no primeiro ano de execução do Contrato de 

Serviço Público, a 758.049€ [setecentos cinquenta e oito mil e quarenta e 

nove euros]); 

b) O cumprimento de 20% de outras obrigações pecuniárias assumidas 

pela SEGUNDA OUTORGANTE no âmbito do Contrato de Serviço Público, 



de ocorrência incerta e cujo valor não é possível antecipar no momento 

atual; 

c) O exercício dos direitos da SEGUNDA OUTORGANTE decorrentes do 

Contrato de Serviço Público, incluindo a capacitação da SEGUNDA 

OUTORGANTE para a gestão, na qualidade de contraente público, do 

Sistema de Mobilidade da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão 

Lafões. 

8. O critério que presidirá à repartição entre os PRIMEIROS OUTORGANTES da 

obrigação de financiamento a que se refere a alínea a) do número anterior é 

o seguinte: 

a) Aguiar da Beira: 0 %; 

b) Carregal do Sal: 5,12 %; 

c) Castro Daire: 23,43 %; 

d) Mangualde: 6,90%; 

e) Nelas: 0 %; 

~ Oliveira de Frades: 0 %; 

g) Penalva do Castelo: 2,5 %; 

h) Santa Comba Dão: 7,20 %; 

i) São Pedro do Sul: 10,49 %; 

j) Sátão: 4,03 %; 

k) Tondela: 17,42 %; 

1) Vila Nova de Paiva: 7,10 %; 

m) Viseu: 2,41 %; 

n) Vouzela:l3, 40 %. 



9. O critério que presidirá à repartição entre os PRIMEIROS OUTORGANTES da 

obrigação de financiamento a que se refere a alínea b) do n.° 7 é o seguinte: 

a) Aguiar da Beira: [3,20] %; 

b) Carregal do Sal: [5,76] %; 

c) Castro Daire: [16,99] %; 

d) Mangualde: [9,56] %; 

e) Nelas: [3,02] %; 

f) Oliveira de Frades: [4,28] %; 

g) Penalva do Castelo: [4,51] %; 

h) Santa Comba Dão: [6,09] %; 

i) São Pedro do Sul: [8,53] %; 

j) Sátão: [5,63] %; 

k) Tondela: [16,76] %; 

1) Vila Nova de Paiva: [5,30] %; 

m) Viseu: [0,67] %; 

n) Vouzela: [9,70] %. 

10. O critério que presidirá à repartição entre os PRIMEIROS OUTORGANTES da 

obrigação de financiamento a que se refere a alínea c) do n.° 7 é o seguinte: 

a) Aguiar da Beira: [4,53] %; 

b) Carregal do Sal: [4,19] %; 

c) Castro Daire: [7,81] %; 

d) Mangualde: [7,63] %; 

e) Nelas: [5,36] %; 
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f) Oliveira de Frades: [4,63] %; 

g) Penalva do Castelo: [4,86] %; 

h) Santa Comba Dão: [4,54] %; 

i) São Pedro do Sul: [7,95] %; 

j) Sátão: [5,71] %; 

k) Tondela: [11,02] %; 

1) Vila Nova de Paiva: [3,57] %; 

m) Viseu: [23,02] %; 

n) Vouzela: [5,18] %. 

Cláusula 2. a 

Objetivos estratégicos 

1. As Partes comprometem-se, na execução do presente Contrato, a promover 

a gestão e o uso eficiente dos recursos públicos na implementação e 

execução da contratualização do serviço público de transporte de 

passageiros. 

2. A atuação das Partes deve, ainda, promover a coesão territorial, social e 

económica, o reforço da solidariedade intermunicipal, amelhoria da 

qualidade dos serviços públicos de transporte de passageiros prestados à 

população e, bem assim, a sustentabilidade do mesmo. 

Cláusula 3.' 

Salvaguarda do não aumento da despesa pública global 

1. As Partes obrigam-se a assegurar que a execução do presente Contrato não 

implica aumento da despesa pública global. 



2. Qualquer ação solicitada ou promovida por qualquer uma das Partes que 

represente ou possa representar um aumento da despesa pública global 

deve ser objeto de regulação ou contratação específica, respeitando a 

legislação em vigor aplicável. 

Capítulo II 

Financiamento do Sistema de Mobilidade da Comunidade Intermunicipal de 

Viseu Dão Lafões 

Cláusula 4.' 

Disposições gerais 

1. Nos termos do presente Contrato, e para efeitos da alínea a) do n.° 3 do 

artigo 68.° da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais) e da alínea a) do n.° 3 do 

artigo 43.°dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, 

os PRIMEIROS OUTORGANTES obrigam-se a garantir que a SEGUNDA 

OUTORGANTE dispõe, em cada momento, das condições financeiras 

necessárias ao exercício das competências delegadas ao abrigo dos 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências (incluindo 

os respetivos Aditamentos), constantes dos Anexos I e II ao presente 

Contrato, e do disposto no n.° 2 da Cláusula 1.a, dotando-a designadamente 

dos recursos financeiros necessários ao cumprimento de todas as obrigações 

que para si decorrem do Contrato de Serviço Público. 

2. O financiamento referido no número anterior tem natureza subsidiária e 

complementar, sendo realizado apenas quando as obrigações ou despesas 

assumidas pela SEGUNDA OUTORGANTE no âmbito ou por causa do Contrato 

de Serviço Público não possam ser totalmente satisfeitas através dos 

seguintes recursos financeiros da SEGUNDA OUTORGANTE: 



a) As transferências recebidas pela SEGUNDA OUTORGANTE diretamente 

do Orçamento do Estado, ou de qualquer fundo legalmente 

constituído, que estejam consignadas ao pagamento dos custos 

assumidos pelas autoridades de transportes no âmbito da exploração 

do serviço público de transporte e/ ou associados à imposição de 

qualquer obrigação de serviço público ao operador de serviço 

público, nos termos definidos nos n.°s 3 e 4; e 

b) Qualquer valor pecuniário que a SEGUNDA OUTORGANTE recebe, 

regular ou ocasionalmente, do operador de serviço público nos 

termos da lei e do referido contrato de serviço público, com exceção 

do valor previsto nesse contrato para capacitação tecnológica da 

SEGUNDA OUTORGANTE que fica adstrito a esses fins. 

3. A alínea a) do número anterior não abrange os recursos financeiros da 

SEGUNDA OUTORGANTE de que, nos termos da lei, esta não seja o titular 

efetivo, nem os recursos financeiros que possam ser utilizados por esta para 

cobrir, de maneira indiferenciada, quaisquer despesas assumidas por esta 

na prossecução das suas atribuições, nem aqueles que estejam legalmente 

consignados à cobertura de determinadas despesas não diretamente 

relacionadas com a execução do Contrato de Serviço Público. 

4. A utilização pela SEGUNDA OUTORGANTE das transferências referidas na 

alínea a) do n.° 2 para efeitos da presente cláusula deve respeitar 

integralmente a legislação aplicável a este recurso financeiro, não podendo 

a SEGUNDA OUTORGANTE ser obrigada a esgotar a totalidade do montante 

transferido quando as obrigações ou despesas assumidas pela SEGUNDA 

OUTORGANTE no âmbito ou por causa do Contrato de Serviço Público sejam 

apenas uma das despesas a cuja cobertura a transferência em causa está 

consignada. 

5. Nos termos e para os efeitos do disposto nos n.°s 7 e 8 do artigo 7.° do 

Regulamento do Fundo para o Serviço Público de Transportes, aprovado 

pela Portaria n.° 359-A/2017, de 20 de novembro, os PRIMEIROS 



OUTORGANTES, exceto o município de Viseu, declaram autorizar a 

transferência direta de 100% da verba prevista no Fundo para o Serviço 

Público de Transportes para a SEGUNDA OUTORGANTE. 

6. O Município de Viseu obriga-se a transferir [• %] da verba prevista no 

Fundo para o Serviço Público de Transportes para a SEGUNDA OUTORGANTE. 

Cláusula 5.a 

Obrigações pecuniárias da SEGUNDA OUTORGANTE ao abrigo do Contrato de 

Serviço Público 

1. Sem prejuízo da observância integral da legislação orçamental e financeira 

aplicável e do disposto nos n.°s 2 e 3 da Cláusula 4.a, com vista a dotar a 

SEGUNDA OUTORGANTE das condições financeiras necessárias ao pagamento 

ao operador do Contrato de Serviço Público, e na parte correspondente às 

linhas municipais, da compensação por obrigação de serviço público 

contratualmente prevista, bem como ao pagamento dos bilhetes de 

assinatura requisitados nos termos do Decreto-Lei n.° 21 / 2019, de 30 de 

janeiro, os PRIMEIROS OUTORGANTES obrigam-se a dotar a SEGUNDA 

OUTORGANTE dos recursos financeiros necessários nos termos da presente 

Cláusula e das Cláusulas 6.a e 7.a. 

2. O montante máximo anual dos recursos financeiros previstos no número 

anterior é estimado no valor de € 3.041.951(três milhões, quarenta e um mil 

novecentos e cinquenta e um euros), no primeiro ano do Contrato de 

Serviço Público, sem prejuízo da sua correção em função dos dados reais e 

das atualizações contratualizadas para os três anos seguintes. 

3. Sem prejuízo da responsabilidade solidária dos PRIMEIROS OUTORGANTES 

perante a SEGUNDA OUTORGANTE pelo cumprimento da obrigação de 

transferência apurada nos termos da presente cláusula, o montante de 

~I 



transferência necessária para os pagamentos referidos no número anterior 

é repartido entre os PRIMEIROS OUTORGANTES nos seguintes termos: 

a) Aguiar da Beira: 3,99 %; 

b) Carregal do Sal: 5,92 %; 

c) Castro Daire: 15,38 %; 

d} Mangualde: 10,23 %; 

e) Nelas: 3,77 %; 

f) Oliveira de Frades: 5,34 %; 

g) Penalva do Castelo: 5,01 %; 

h) Santa Comba Dão: 5,82%; 

i) São Pedro do Sul: 8,04 %; 

j) Sátão: 6,03 %; 

k) Tondela: 16,59 %; 

1) Vila Nova de Paiva: 4, 85 %; 

m) Viseu: 0,24%; 

n) Vouzela :8,78 %. 

Cláusula 6. a 

Transferências mensais 

1. Sem prejuízo da observância integral da legislação orçamental e financeira 

aplicável, a transferência das verbas a que se refere a cláusula anterior, no 

que diz respeito ao pagamento dos bilhetes de assinatura requisitados ao 
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operador do Sistema de Mobilidade da Comunidade Intermunicipal Viseu 

Dão Lafões, nos termos do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, é 

realizada mensalmente, nos termos dos números seguintes. 

2. Para efeitos do cumprimento do disposto no número anterior, os PRIMEIROS 

OUTORGANTES transferem para a SEGUNDA OUTORGANTE, na medida do 

necessário: 

a) As verbas que recebem do Orçamento do Estado, ou de qualquer 

fundo legalmente constituído, e que estejam consignadas ao 

pagamento de despesas associadas ao transporte escolar, nos termos 

da legislação aplicável em cada momento; e 

b) Quando as verbas a que se refere a alínea anterior não possam ser 

legalmente utilizadas ou sejam insuficientes para pagar o valor 

associado à totalidade dos bilhetes de assinatura emitidos, uma 

parte das receitas dos municípios legalmente utilizáveis para o 

financiamento dos bilhetes de assinatura nos termos da legislação 

aplicável em cada momento 

3. Para o efeito de determinação do valor concreto de transferência mensal 

referida no n.° 1, a SEGUNDA OUTORGANTE deve ter em conta: 

a) A eventual compensação de créditos da SEGUNDA OUTORGANTE na 

sua relação como operador do Contrato de Serviço Público 

(nomeadamente, em função da aplicação de sanções contratuais 

pecuniárias); e 

4. A SEGUNDA OUTORGANTE deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da 

receção das faturas mensais remetidas pelo operador de serviço público, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, e do Contrato de 

Serviço Público, apresentar aos PRIMEIROS OUTORGANTES uma descrição dos 

cálculos por si realizados para efeitos do apuramento dos valores 

respeitantes aos bilhetes de assinatura requisitados por cada município, 

bem como cópia das faturas em causa e indicação do prazo máximo para o 

respetivo pagamento. 



5. OS PRIMEIROS OUTORGANTES transferem para a SEGUNDA OUTORGANTE o 

valor apurado nos termos dos números anteriores dentro do prazo máximo 

indicado pela SEGUNDA OUTORGANTE nos termos do número anterior, o 

qual, salvo disposição legal ou regulamentar em sentido contrário, não 

pode ser inferior a 10 (dez) dias a contar da data de comunicação da 

SEGUNDA OUTORGANTE referida no número anterior. 

6. A SEGUNDA OUTORGANTE não pode utilizar as verbas recebidas dos 

PRIMEIROS OUTORGANTES nos termos da presente cláusula para fins 

diferentes daqueles legalmente associados à verba em causa. 

Cláusula 7.a 

Transferências trimestrais 

1. Os PRIMEIROS OUTORGANTES transferem para a SEGUNDA OUTORGANTE, a 

cada três meses, o montante correspondente à diferença entre um quarto 

da compensação anual por obrigação de serviço público prevista no 

Contrato de Serviço Público, na parte respeitante exclusivamente às linhas 

municipais e o valor dos bilhetes de assinatura efetivamente requisitados 

em cada trimestre. 

2. A obrigação assumida pelos PRIMEIROS OUTORGANTES nos termos do 

número anterior tem as seguintes fontes de financiamento: 

a) As verbas que aqueles recebem do Orçamento do Estado, ou de 

qualquer fundo legalmente constituído, e que estejam consignadas 

ao pagamento de qualquer despesa decorrente do Contrato de 

Serviços Público; e 

b) Quando as verbas a que se refere a alínea anterior não possam ser 

utilizadas para pagar o valor total associado à compensação por 

obrigação de serviço público contratualmente prevista ao operador 

do Contrato de Serviço Público, uma parte das receitas dos 
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PRIMEIROS OUTORGANTES legalmente utilizáveis para o mesmo 

efeito. 

3. Para o efeito de determinação do valor de transferência trimestral referida 

no n.° 1, a SEGUNDA OUTORGANTE deve ter em conta: 

a) A eventual compensação de créditos da SEGUNDA OUTORGANTE na 

sua relação com o operador do Contrato de Serviço Público 

(nomeadamente, em função da aplicação de sanções contratuais 

pecuniárias); e 

b) A aplicação do princípio da subsidiariedade previsto nos n.°s 2 e 3 

da cláusula 4.a. 

4. Ao apuramento do valor de transferência trimestral que cada um dos 

PRIMEIROS OUTORGANTES deve transferir à SEGUNDA OUTORGANTE nos 

termos da presente cláusula aplica-se o disposto no n.° 3 da Cláusula 5.a. 

5. A SEGUNDA OUTORGANTE deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

receção das faturas trimestrais remetidas pelo operador de serviço, nos 

termos do Contrato de Serviço Público, apresentar aos PRIMEIROS 

OUTORGANTES essas mesmas faturas, bem como uma descrição dos cálculos 

por si realizados para efeitos do apuramento referido nos números 

anteriores. 

6. OS PRIMEIROS OUTORGANTES transferem para a SEGUNDA OUTORGANTE o 

valor apurado nos termos dos números anteriores no prazo de 20 (vinte) 

dias a contar da data da apresentação de faturas pela SEGUNDA 

OUTORGANTE referida no número anterior. 

7. A SEGUNDA OUTORGANTE não pode utilizar as verbas recebidas dos 

PRIMEIROS OUTORGANTES nos termos da presente cláusula para fins 

diferentes daqueles legalmente associados à verba em causa nem para 

pagamento de outras despesas que não as indicadas no n.° 1. 



Cláusula 8. a 

Outros financiamentos 

1. Para além do financiamento das despesas mencionadas nas cláusulas 

anteriores, e sem prejuízo da observância do disposto nos n.°s 2 e 3 da 

Cláusula 4.a, os PRIMEIROS OUTORGANTES devem ainda dotar a SEGUNDA 

OUTORGANTE das condições financeiras necessárias ao cumprimento 

integral de outras obrigações pecuniárias assumidas pela SEGUNDA 

OUTORGANTE no âmbito do Contrato de Serviço Público, de ocorrência 

incerta e cujo valor não é possível antecipar no momento atual. 

2. O disposto no número anterior abrange, designadamente, as seguintes 

obrigações de pagamento e despesas: 

a) O pagamento da compensação que possa vir a ser contratualmente 

devida ao operador de serviço a título de reposição do equilibrio 

económico-financeiro do contrato; 

b) O preço devido pela aquisição pela SEGUNDA OUTORGANTE, no termo 

do Contrato de Serviço Público, dos bens afetos à concessão que sejam 

propriedade do operador de serviço público e pela transferência para 

a SEGUNDA OUTORGANTE das relações jurídicas tituladas por este; 

c) Qualquer indemnização devida ao operador de serviço público por 

outra causa que não o incumprimento do Contrato de Serviço Público 

ou da legislação a este aplicável imputável à SEGUNDA OUTORGANTE. 

3. As obrigações pecuniárias a que se refere a presente cláusula que venham a 

ter que ser efetivamente pagas pela SEGUNDA OUTORGANTE ao operador 

devem ser suportadas pelos PRIMEIROS OUTORGANTES ao abrigo do presente 

Contrato até 80 % (oitenta) do valor em causa. 

4. O financiamento, através de transferência, a efetuar pelos PRIMEIROS 

OUTORGANTES à SEGUNDA OUTORGANTE nos termos da presente cláusula 

depende da prévia apresentação de um pedido para o efeito devidamente 

fundamentado pela SEGUNDA OUTORGANTE, que se realiza antes da 
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assunção das obrigaçóes de pagamento ou das despesas em causa perante 

terceiros. 

5. A transferência deve ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

data de apresentação de requerimento nos termos do número anterior, sem 

prejuízo da possibilidade de os PRIMEIROS OUTORGANTES pedirem 

esclarecimento à SEGUNDA OUTORGANTE, caso em que o prazo mencionado 

se suspende. 

6. A verba a transferir deve ter como fonte as receitas dos PRIMEIROS 

OUTORGANTES legalmente utilizáveis para satisfazer as despesas em causa, 

respeitando as regras legais de consignação, caso aplicáveis. 

7. Sem prejuízo da responsabilidade solidária dos PRIMEIROS OUTORGANTES 

perante a SEGUNDA OUTORGANTE pelo cumprimento da obrigação de 

transferência referida na presente cláusula, o montante de transferência é 

repartido entre os PRIMEIROS OUTORGANTES de acordo com o seguinte 

critério: 

a) Aguiar da Beira: 3,99 %; 

b) Carregal do Sal: 5,92 %; 

c) Castro Daire: 15,38 %; 

d) Mangualde: 10,23 %; 

e) Nelas: 3,77%; 

f) Oliveira de Frades: 5,34 %; 

g) Penalva do Castelo: 5,01 %; 

h) Santa Comba Dão: 5,82 %; 

i) São Pedro do Sul: 8,04 %; 

j) Sátão: 6,03 %; 



k) Tondeia:16,59 %; 

1) Vila Nova de Paiva: 4,85 %; 

m) Viseu: 0,24 %; 

n) Vouzela: 8,78 %. 

8. A SEGUNDA OUTORGANTE não pode utilizar as verbas recebidas dos 

PRIMEIROS OUTORGANTES nos termos da presente cláusula para satisfazer 

despesas diferentes daquelas indicadas no correspondente pedido de 

transferência de verbas. 

Capítulo III 

Cooperação Institucional 

Cláusula 9. a 

Prestação de contas 

1. A SEGUNDA OUTORGANTE deve apresentar aos PRIMEIROS OUTORGANTES, 

anualmente, um relatório no qual se explicitam, de maneira analítica: 

a) Todos os custos por si efetivamente suportados na execução do 

Contrato de Serviço Público; 

b) Todas transferências por si recebidas diretamente do Orçamento do 

Estado, ou de qualquer fundo, destinadas a compensar os custos 

assumidos pelas autoridades dos transportes na exploração de 

transporte público e/ ou na imposição de qualquer obrigação de 

serviço público ao operador de serviço público; 

c) Todas as contrapartidas financeiras ou valor pecuniário por si 

recebidas, regular ou ocasionalmente, do operador de serviço 

público do Sistema de Mobilidade da Comunidade Intermunicipal 

de Viseu Dão Lafões nos termos legais ou contratuais; 



d) Todas as transferências recebidas dos PRIMEIROS OUTORGANTES nos 

termos do presente Contrato destinadas a financiar o exercício das 

competências delegados através dos Contratos Interadministrativos 

de Delegação de Competências e dos respetivos Aditamentos, 

constantes dos Anexo I e II ao presente Contrato, e do disposto no n.° 

2 da Cláusula 1. a; e 

e) O modo de afetação efetiva das verbas recebidas ao abrigo do 

presente Contrato. 

2. A SEGUNDA OUTORGANTE deve ainda proporcionar aos PRIMEIROS 

OUTORGANTES o acesso aos dados contabilísticos relativos à execução do 

Contrato de Serviço Público. 

Cláusula 10. a 

Cooperação mútua 

1. As Partes devem cooperar no sentido da prestação de um serviço público 

de transporte de passageiros de alta qualidade. 

2. A tomada de qualquer decisão, unilateral ou consensual, nos termos do 

presente Contrato e da lei, por qualquer das Partes deve ser norteada pela 

prossecução do interesse público relativo à continuidade, regularidade, 

estabilidade e sustentabilidade da exploração do serviço público de 

transporte de passageiros que compõe o Sistema de Mobilidade da 

Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 

Capítulo IV 

Disposições finais 

Cláusula 11. a 



Remissão sistemática 

Aplicam-se ao presente Contrato todas as estipulações contratuais 

previstas nos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

constantes do Anexo I, com as necessárias adaptações. 

Cláusula 12. a 

Invalidade parcial do Contrato 

1. Se alguma das disposições do Contrato vier a ser considerada inválida, tal 

não afeta automaticamente avalidade eeficácia do restante clausulado do 

mesmo, o qual se mantém plenamente em vigor, salvo qualquer das Partes 

consiga provar que sem estas) cláusulas) não celebraria o Contrato ou 

celebraria nos termos diferentes. 

2. No caso de se verificar uma situação de invalidade nos termos do número 

anterior, as Partes comprometem-se, de boa fé e pela via amigável, a 

modificar ou substituir a(s) cláusula(s) inválidas) ou ineficazes) por 

outra(s), caso tal seja necessário, o mais rapidamente possível e por forma a 

salvaguardar a plena validade e eficácia do Contrato e a realização das suas 

prestações de acordo com o espírito, finalidades e exigências deste. 

Cláusula 13. a 

Legislação aplicável 

Em tudo quanto não se encontre especialmente regulado no presente 

Contrato aplica-se, nomeadamente, o Código dos Contratos Públicos, a Lei n.° 

52/2015, de 9 de junho, e o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros (RJSPTP) por ela aprovado, a Lei n.° 73/ 2013, de 3 de setembro, a Lei 

n.° 75/2013, de 12 de setembro, oDecreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, e a 

legislação orçamental vigente em cada ano. 



Cláusula 14. a 

Produçáo de efeitos 

Sem prejuízo das condiçóes de eficácia legalmente previstas, o presente 

Contrato produz efeitos a partir das OOh00m do primeiro dia útil seguinte à data 

da sua publicação no sítio da Internei do Instituto da Mobilidade e Transportes, 

I.P. (IMT), nos termos do n.° 8 do artigo 10.° do RJSPTP. 

Tondela, [...] de [...] 

~ ~~ 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

~~ r ~ ~ N ' 
~~ ~ ~ 

U~ ~~~ -~ 

 C6PIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: 

"107 - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - RELATÓRIO DO AUDITOR 

EXTERNO SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA DO 1.° SEMESTRE DE 

2019: 
A Câmara tomou conhecimento do relatório do auditor externo sobre a informação 

financeira do primeiro semestre de dois mfl e dezanove, e deliberou, por unanimidade, 

submeter à Assembleia Municipal, para conhecimento, conforme determina a alínea d), 

do número dois, do artigo setenta e sete da Lei número setenta e três barra dois miI e 

treze, de três de setembro, na sua redação atual, o qual se considera aqui transcrito e 

passa a fazer parte integrante da presente ata." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

i 
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RELATÓRIO DO AUDITOR EXTERNO 

SOBRE A INFORMAçÃO FINANCEIRA DO 1.o SEMESTRE DE 2019 

1. Para os efeitos do artigo 77.°, n.° 2, alínea d) da Lei n.° 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se relatório 

informativo sobre a situação económica e financeira do Município de Penalva do Castelo, reportada ao 

período de 6 meses findo em 30 de junho de 2019, incluída nos Mapas de Execução Orçamental (que 

evidenciam um total de 4.119.345,66 € de despesa paga e um total de 6.681.649,47 € de receita cobrada, 

incluindo um saldo de gerência de 2.143.946,38 €), no Balanço (que evidencia um total de ativo líquido de 

35.474.313,63 € e um total de fundos próprios de 26.287.721,40 €, incluindo um resultado líquido negativo 

de 145.941,05 €) e na Demonstração dos resultados. 

2. As quantias das demonstrações financeiras, bem como as da informação financeira adicional, são as que 

constam dos registos contabiiísticos. 

RESPONSABILIDADES 

3. É da responsabilidade do órgão de gestão pela informação financeira semestral: 

a) a preparação de informação financeira histórica e orçamentai que apresente de forma verdadeira e 

apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de 

acordo com o POCAL; 

~b) a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; 

c) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de informação 

financeira isenta de distorção material devido a fraude ou erro; 

d) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a atividade, a execução orçamental, 

a posição financeira ou os resultados da entidade; e 

e) avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as 

matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 

4. Responsabilidade do auditor pela informação financeira semestral. 

Nos termos da alínea d) do n.° 2 do artigo 77.° da Leí n.° 73/2013 de 3 de setembro, a nossa 

responsabilídade consiste em remeter, semestralmente, aos órgãos executivo e deliberativo, informação 

económica e financeira independente baseada no trabalho efetuado. q 
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ANÁLISE ORçAMENTAL 

5. A execução orçamental revela os valores e a evolução a seguir representados: 

Mapa 1 -Execução Orçamental da Despesa (em Euros) 

2/14 

Classif. Económica da Despesa Dotação 

Corrigida 

Compromissos 

aswmidos 
Saldo 

Grau Exec. 

efectiva 
Despesas pagas Saldo 

Grau Exec. 

OrÇ Jun 19 

Grau Exec. 

Orç. Jun 18 

Grau Exec. 

Orç. Dez 18 CI. Designação 

01 Despesas com o pessoal 2 594046,00 1741538,46 852 507,54 67,14% 1 122 616,22 1 471 429,78 43,28°,ú 40,20% 92,07% 

02 Aquisição de bens e serviços 2 094 735,00 1 328 878,91 765 856,09 63,44% 809 852,04 1 284 882,96 38,66% 42,80% 81,20% 

03 Juros e outros encargos 1 365,00 1308,02 56,98 95,83°'° 559,40 805,60 40,98% 24,41% 63,919'° 

04 Transferênciascorrentes 1074295,00 793149,57 281145,43 73,83% 473514,77 600780,23 44,08% 40,36% 92,06°~ 

05 Subsídios 25,00 0,00 25,00 0,00% 0,00 25,00 O,OU% 0,00% 0,00% 

06 Outras despesas correntes 53 110,00 42 062,20 11047,80 79,20% 42 062,20 11047,80 79,209'0 26,18% 89,009'° 

DESPESAS CORRENTES 5 817 576,00 3 906 937,16 , 1910 638,84 67,16% 2 448 604,63 3 368 971,37 42,09% 41,13% 87,67°iii 

07 Aquisição de bens de capital 6 309 946,00 3 727 702,95 2 582 243,05 59,08°k 1 218 118,97 5 091827,03 19,30% 13,049'° 35,33% 

08 Transferências de capital 1 227 475,00 639 638,80 587 836,20 52,11% 341 582,79 885 892,21 27,83% 24,73% 54,87°.6 

09 Activosfinanceiros 30015,00 30010,50 4,50 99,999'° 15005,25 15009,75 49,99% 49,999'° 99,99% 

10 Passivos financeiros 222145,00 222143,05 1,95 100,00°k 96034,02 126110,98 43,23% 49,769'° 99,54% 

11 Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,009'0 0,00 0,00 0,00% 0,00°~ 0,00% 

DESPESAS DE CAPITAL 7 789 581,00 4 619 495,30 3 170 085,70 59,30% 1670 741,03 6 118 839,97 21,45% 15,81% 40,29% 

TOTAL OE DESPESAS 13 607 157,00 8 526 432,46 5 080 724,54 , 62,66% 4119 345,66 9 487 811,34 30,27% 25,55% 59,92% 

Gráfico 1-Evolução comparativa do orçamento da despesa 
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Gráfico 2-Evolução comparativa da despesa paga (junho 2019 Vs. bunho 2018) 
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Mapa 2 -Execução Orçamental da Receita (em Euros) 
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Classif. Económica da Receita Previsões 

Corrigidas 

Receita Cobrada 

Liquida 
Saldo 

Grau Exec. 

Jun 19 

Grau Exec. 

Jun 18 

Grau Exec. 

Dez 18 CI. Designação 

O1 

02 

04 

05 

06 

07 

OS 

Impostos directos 

Impostos indirectos 

Taxas, multas e outras penalidades 

Rendimentos da propriedade 

Transferências correntes 

Venda de bens e serviços correntes 

Outras receitas correntes 

746 758,00 

21984,00 

167 602,00 

210 282,00 

5 069 066,00 

478 243,00 

15 866,62 

2 

469 414,40 

8 642,18 

79 115,15 

110 751,52 

450 364,09 

235 552,60 

1 641,80 

-277 

-13 

-88 

-99 

-2 618 

-242 

-14 

343,60 

341,82 

486,85 

530,48 

701,91 

690,40 

224,82 

62,86% 

39,31% 

47,20% 

52,67% 

48,34°.6 

49,25% 

10,35% 

62,83% 

47,86% 

47,54% 

48,90% 

48,60°~ 

49,51% 

13$,29% 

102,70% 

102,57% 

99,10% 

102,15% 

98,31°~ 

107,03% 

141,23% 

RECEITAS CORRENTES 6 709 801,62 3 355 481,74 -3 354 319,88 54.,01% 51,17% 99,99% 

09 

10 

11 

12 

13 

Venda de bens de investimento 

Transferências de capital 

Activos financeiros 

Passivos financeiros 

Outras receitas de capital 

35 615,00 

4 704 964,00 

20,00 

10,00 

15,00 

1 

86 000,00 

077 626,08 

0,00 

0,00 

18 595,27 

50 

-3 627 

18 

385,00 

337,92 

-20,00 

-10,00 

580,27 

241,47% 

22,90% 

0,00% 

0,00% 

123968,47°~ 

0,00% 

12,34% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

33,55% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 
, 

RECEITAS DE CAPITAL 4 740 624,00 1 182 221,35 -3 558 402,65 24,94°i(i 12,26% 33,30% 

15 

16 

Reposições não abatidas nos pagamentos 

Saldo da gerência a nterior 

12 785,00 

2 143 946,38 2 

0,00 

143 946,38 

-12 785,00 

0,00 

0,00% 

100,00% 

0,00% 

100,00% 

103,35% 

100,00% 

OUTRAS RECEITAS 2156 731,38 2 143 946,38 -12 785,00 99,41% 99,26% 100,02% 

TOTAL DE RECEITAS 13 607 157,00 6 681649,47 -6 925 507,53 49,10% 41,58°~6 75,96% 
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Gráfico 3--Evolução comparativa do orçamento da receita 
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Gráfico 4 -Evolução Comparativa da Receita Cobrada (junho N Vs. junho N-1) 
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Mapa 3 -Indicadores de Análise da evolução da Despesa 

5/14 

Rácios de estrutura da despesa 
Considerando despesa paga Considerando despesa comprometida 

jun/19 jun/18 jun/19 jun/18 

Receita total /Despesa total 162,20% 162,76% 78,36% 70,08% 

Receita corrente /Despesa corrente 137,04% 155,38% 85,89% 106,92% 

Receita capital /Despesa capital 70,76% 50,08% 25,59% 13,41% 

Despesa Pessoal /Despesa Total 27,25% 25,37% 20,43% 14,26% 

Aq. Bens Serviços /Despesa Total 19,66% 25,17% 15,59% 15,56% 

Aq. Bens Capital/pespesa Total 29,57% 26,04% 43,72% 49,06% 

Serviço da Dívida /Despesa Total 2,33% 3,05% 2,61% 2,64% 

Receitas próprias /Despesa Total 76,56% 74,69% 36,99"/0 32,16% 

Transferências recebidas /Despesa Total 85,64% 88,06% 41,38% 37,92% 

Juros e outros encargos /Despesa Total 0,01% 0,02% 0,02% 0,03% 

Mapa 4 -Indicadores de Análise da evolução da Receita 

Rácios de estrutura da receita jun/19 jun/18 

Receitas próprias /Receita total 47,20% 45,89% 

Transferências recebidas /Receita Total 52,80% 54,11% 

6. A execução das despesas correntes ronda os 42,09% e a execução das despesas de capital ronda os 

21,45%. Em termos comparativos, em junho de 2018 estes graus de execução situavam-se nos 41,13% e 

15,81%, respetivamente. Tendo por base a ótica dos compromissos já assumidos, o grau global da 

execução da despesa é de 62,66% (contra 59,33% em igual período do exercício anterior), dando-se 

especial enfoque às despesas correntes cujos compromissos assumidos representam 67,16% das dotações 

corrigidas, enquanto nas despesas de capital os compromissos assumidos representam 59,30% da dotação 

existente. 

Conforme referido, a rubrica de despesas correntes regista um grau de execução na ordem dos 42%, 

execução ligeiramente abaixo do que seria expectável para o período em análise (50%), se for considerado 

que a repartição das despesas é homogénea ao longo do ano. A rubrica de despesas de capital apresenta 

um grau de execução baixo, relacionado com as diferenças verificadas nas rubricas de aquisição de bens 

de capital e transferências de capital. A subrubrica "070104 -Construções diversas", que é a mais 

representativa das aquisições de bens de capital, apresenta um saldo (diferença entre a dotação corrigida 

e a despesa paga) de 3.138.769,93 € (com um grau de execução de 23,94%), relacionado com "estações 

de tratamento de águas residuais" (saldo de 2.107.936,27 € e com um grau de execução de 20,36%), 
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"viadutos, arruamentos e obras complementares" (saldo de 47.779,34 € e com um grau de execução de 

36,21%), "captação e distribuição de água" (saldo de 272.350,80 € e com um grau de execução de 

45,28%), "viação rural" (saldo de 377.239,96 €com um grau de execução de 18,33%) e "outras -

construções diversas" (saldo de 188.934,67 € e com um grau de execução de 12,20%). 

No que diz respeito às transferências de capital, surgem as transferências para as Freguesias e as 

transferências para Associações de Municípios, apresentando graus de execução de 8,16% e 2,58%, 

respetivamente. 

Com referência à despesa corrente, nas despesas com pessoal, verifica-se um grau de execução que ronda 

os 43,28% (contra 40,20% em igual período do exercício anterior), ligeiramente abaixo dos valores 

esperados para o período. A aquisição de bens e serviços apresenta um grau de execução de 38,66% 

(42,80% em igual período do exercício anterior), sendo que a despesa comprometida desta natureza 

ascende a 63,44%, facto relacionado com os fornecimentos regulares. 0 grau de execução da despesa 

com transferências correntes ascende a 44,08%, execução superior à verificada em período homólogo do 

ano anterior (40,36%). De referir que a despesa comprometida desta natureza ascende a 73,83%, facto 

associado à aprovação e compromisso de transferências para a administração local e para instituições sem 

fins lucrativos cujo pagamento vai sendo efetuado de forma sistemática ao longo do ano. 

Em termos gerais, evidencia-se o aumento do grau de execução da despesa comparativamente com igual 

período do ano anterior. 0 efeito deve-se, essencialmente, ao acréscimo das despesas de capital 

executadas. 

7. No que concerne ao orçamento da receita, constata-se que o seu grau de execução em termos globais é 

bastante superior ao verificado em igual período do exercício anterior, fixando-se muito próximo dos 50% 

expectáveis para o período em análise. Isto é, até 30 de junho de 2019, a receita foi executada em 49,10%, 

contra os 41,58% evidenciados na mesma data do ano transato. 

Ao nível das receitas de capital, foram executados 24,94% contra os 12,26% verificados em igual período 

do ano anterior. O aumento na execução destas rubricas está, essencialmente, associado à execução da 

receita com projetos cofinanciados por fundos europeus, sub-rubrica 100307 que apresenta um grau de 

execução de 14,23%, face a uma receita prevista de 3.699.649,00 € (à mesma data do ano passado, a 

execução era de apenas 8,56%). 

Analisando as receitas correntes, verifica-se um grau de execução orçamental de 50,01%, ligeiramente 

mais reduzido relativamente aos 51,17% verificados em igual período do exercício transato, ainda que 

ambos excedam os valores expectáveis para o período. A rubrica de impostos diretos apresenta um grau 

de execução superior ao expectável para o período, 62,86%, resultantes da performance com a receita 

arrecadada através do imposto municipal sobre os imóveis (IMI). A venda de bens e serviços correntes 
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apresenta uma execução de 49,25%, muito próxima dos 49,51% do período homólogo de 2018, 

apresentando valores próximos do expectável em ambos os anos. As transferências correntes evidenciam 

uma taxa de execução de 48,34%, sendo 48,60% em igual período do ano anterior, com especial destaque 

para as transferências com origem no Orçamento de Estado, que representam cerca de 73% das receitas 

correntes, mais 1,3 pp. que em junho de 2018. 

Na linha com o referìdo, na ótica da despesa paga, verifica-se que a despesa corrente foi coberta pela 

receita corrente em 137,04% quando em igual período do ano anterior havia sido de 155,38%. Tendo por 

base a ótica da despesa comprometida, as despesas correntes não foram totalmente suportadas pelas 

receitas correntes (85,89%), contrariamente ao ano anterior em que aquela relação era de 106,92%. 

Considerando as receitas e as despesas de capital, na ótica da despesa paga, em junho de 2019 verifica-

se um aumento face ao ano anterior, isto é, as despesas de capital foram cobertas com receitas de capital 

em 70,76% até junho 2019 e 50,08% em junho do ano transato. Tendo por base a ótica da despesa 

comprometida, até junho do ano corrente, as receitas de capital cobriam as despesas de capital em 

25,59%, sendo que, em igual período de 2018, essas despesas de capital se encontravam cobertas em 

apenas 13,41% pelas receitas de capital. 

8. No que se refere às receitas próprias, reportando a informação ao final do primeiro semestre de 2019, 

identifica-se um acréscimo de 446.377,68 € face a igual período do ano anterior. Ou seja, as receitas 

próprias passaram de 2.707.281,62 € {incluindo um saldo de gerência de 1.720.943,41 €) em junho de 

2018 para 3.153.659,30 € em junho de 2019 (saldo de gerência incluído, no valor de 2.143.946,38 €). 

Contudo, retirando o efeito do saldo de gerência, verifica-se que as receitas próprias aumentaram 

23.374,41 €. Atendendo ao referido, verifica-se um aumento da cobertura das despesas totais por este 

tipo de receitas (incluindo o saldo de gerência), atingindo um rácio de 76,56% em junho de 2019 contra 

74,69% em junho de 2018, uma vez que o aumento da despesa total paga é proporcionalmente inferior 

ao aumento das receitas próprias. 

9. A despesa comprometida até 30 de junho de 2019 mostrou-se superior em 1.844.782,99 € em relação à 

receita cobrada, quando em junho de 2018 se apresentava 2.517.993,18 €superior. De referir que a 

análise considera a receita não orçamental associada à utilização do saldo da gerência anterior (que no 

presente exercício é maior). Os valores apresentados estão particularmente relacionados com a despesa 

de capital comprometida que se exibe substancialmente superior às receitas de capital, facto relacionado 

com os investimentos que serão realizados e cuja receita de capital associada a comparticipações 

comunitárias será, entretanto, recebida. 

~ 
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ANÁLISE ECONÓMICA 

l0.Os custos e os proveitos revelam os valores e a evolução a seguir representados: 

Mapa 5 -Estrutura dos Proveitos e Ganhos (em Euros) 

Proveitose Ganhos 
jun/19 

CI. Designação 

71 

72 

73 

74 

75 .Trabalhos 

76 

78 

79 

Vendas e prestações de serviços 

Impostos e taxas 

Proveitos Suplementares 

Transferências e subsídios obtidos 

para a própria entidade 

Outros proveitos e ganhos operacionais 

Proveitos e ganhos financeiros 

Proveitos e ganhos extraordinários 

2 

187 

177 

841 

109 

322 

073,55 

596,52 

0,00 

279,28 

0,00 

0,00 

531,69 

1] 5,62 

5,14% 

4,884% 

0,00% 

78,11% 

0,00% 

0,00% 

3,01% 

8,86% 

TOTAL DE PROVEITOS 3 637 596,66 100,00% 

Mapa 6 -Estrutura dos Custos e Perdas (em Euros) 

Custos e Perdas 
jun/19 

CI. Designação 

61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 97 216,98 2,57% 

62 Fornecimentos e serviços externos 762 802,36 20,16% 

63 Transf. e subsíd. corr. conced. e prest. sociais 432 800,36 11,44% 

64 Custos com o pessoa I 1 134 645,54 29,99% 

65 Outros custos e perdas operacionais 55 705,74 1,47% 

66 Amortizações do exercício 979 566,78 25,89% 

67 Provisões do exercício 0,00 0,00% 

68 Custos e perdas financeiros 7467,67 0,20% 

69 Custos e perdas extraordinários 313 332,28 8,28% 

TOTAL DE CUSTOS 3 7$3 537,71 100,00% 

jun/18 % 

168 782,04 4,88% 

161121,60 4,66% 

0,00 0,00% 

2 711 987,60 78,39% 

0,00 0,00% 

0,00 0,00% 

101857,00 2,94% 

315 857,89 9,13% 

! 3 459 606,13 100,00% 

jun/18 % 

108 604,65 3,12% 

779 405,52 22,42% 

343186,79 9,87% 

953 945,58 27,45% 

27 324,30 0,79% 

948 334,82 27,29% 

0,00 0,00% 

S 502,68 0,16% 

309 323,11 8,90% 

3 475 627,45 100,00°~ 

8/14 

dez/18 % 

5 

473 547,12 

937 622,33 

0,00 

584 692,14 

31952,15 

0,00 

218 777,42 

592 335,89 

6,04% 

11,96% 

0,00% 

71,24% 

0,41% 

0,00% 

2,79% 

7,56% 

7 838 927,05 100,00% 

dez/18 % 

234197,63 3,11% 

1 673 162,31 22,21% 

928 067,25 12,32% 

2 040 174,69 27,08% 

60 031,04 0,80% 

1972136,62 26,18% 

1959,16 0,03% 

12144,89 0,16% 

610 701,71 8,11% 

7 532 575,30 100,00°.0 

ii. A estrutura de proveitos, apresenta um acréscimo (mais 177.990,53 € ou 5,14%) face a igual período do 

ano anterior, fundamentalmente relacionado com o aumento de proveitos provenientes de transferências 

e subsídios obtidos, ainda que, todas as outras rubricas também tenham crescido. Esse aumento, por sua 

vez, é consequência das transferências associadas ao excedente previsto no n.~ 3 do artigo 35~, da Lei 

n.~ 73/2013, de 3 de setembro. 
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Conta Designação 
Saldos em 30 de junho Varíação Peso na rubrica 

2019 2018 D % 2019 2018 

74 _ Transferências e subsídios obtidos 2841279,28 € 2 711987,60 € 129 291,68 € 4,77% 100,00% 100,00% 

742 Transferências obtidas 2841279,28€ 2711987,60€ 129291,68€ 4,77°/ 100,00'6 100,00% 

7421 Administrações Públicas 2 839 368,09 € 2 706 254,01€ 133114,08 € 4,92% 99,93% 99,79% 

74211 Orçamento do Estado 2 825 261,39 € 2 674 775,23 € 150486,16 € 5,63% 99,44% 98,63% 

742111 Transferënciascorrentes 2383553,39€ 2419673,23€ - 36119,84€ -1,49'°ró 83,89% 89,22°~ 

7421115 Fundo de Equilíbrio Financeiro 2 261922,00 € 2 295 930,00 € - 34 008,00 € -1,48% 79,61% 84,66% 

7421116 Fundo Social Municipal 86862,00€ 86862,00€ - € 0,00°x6 3,06°r6 3,20% 

7421119 Outras Transferências Correntes Obtidas 34 769,39 € 36881,23 € - 2111,84 € -5,73% 1,22% 1,36% 

742112 Transferências de capital 441708,00€ 255102,00€ 186606,00€ 73,15% 15,55°~ 9,41% 

7421125 Fundo deEquilbrioFinanceiro 251322,00€ 255102,00€ - 3780,00€ -1,48% 8,85% 9,41% 

7421127 Artigo 35º, nº 3 da Lei nº 73/2013 190 386,00 € - € 190386,00 € tJDIV/0! 6,70% 0,00% 

74212 FundoseServiçosAutónomos 14106,70€ 29792,18€ - 15685,48€ -52,65°~ 0,50'/0 1,10°h 

742122 Outros serviços e fundos autónomos 14106,70 € 29 792,18 € - 15685,48 € 0,00° 0,50% 1,1096 

7421221 _.._.._..---_-.v___-- Transferências correntes 14106,70€ 29792,18€ - 15685,48€ -52,65% 0,50% 1,10'x6 

7424 _ 
-.--_----~_..__~._.__._....___.._.... __._.__~_----.-._.......-----._..-_._.._._._.---__~..__..__.___._._..__...._._.._...•.._._..•_~._._.._.___....___.__._.___.....___ 

Exterior 1911,19€  5733,59€ - 3822,40€ -66,67% 0,07% 0,21% 

74242 Transferências de capital 1911,19 € S 733,59 € - 3 822,40 € -66,67% 0,07°x6 0,21% 

742422 fundo de Coesão 1911,19 € 5 733,59 € - 3 822,40 € •66,67% 0,07°x6 0,21% 

À semelhança do verificado no período homólogo a rubrica de impostos e taxas apresenta um valor 

moderado de 177.596,52 €. Atendendo ao princípio da especialização, os valores de impostos e taxas 

recebidos no exercício que são referentes a anos anteriores foram devidamente registados numa conta de 

acréscimos de rendimentos com intuito de regularizar a estimativa efetuada no final do ano anterior, pelo 

que o valor referido não é mais expressivo por não se ter procedido à consideração da estimativa de 

proveitos desta natureza para o semestre, procedimento que será efetuado no termo do exercício. 

De realçar ainda o crescimento das vendas e prestações de serviços em 10,84%, passando de 168.782,04 

€ em junho de 2018, para 187.073,55 € em junho de 2019. Este crescimento resultou do aumento do valor 

das vendas de mercadorias (nomeadamente água). 

Conta Designação 
Saldos em 30 de junho Variação Peso na rubrica 

2019 2018 ~ % 2019 2018 

71 Vendas e prestações de serviços 187073,55 € 168 782,04 € 18 291,51€ 10,84°~ 100,00'/0- 100,00% 

711 Vendas 51815,18€ 38508,20€ 13306,98€ 34,56% 27,70% 22,82% 

7111 Mercadorias 72,05€ 
..- 

34,88€ 37,17€ 106,57% _0,04% 0,02% 

71119 Outros 72,05 € 34,88 € 37,17 € 106,57% 0,04% 0,02% 

7112 Produtos acabados e intermédios 51743,13 € 38473,32 € 13 269,81€ 34,49'x6 27,66% 22,79% 

71121 Água - Exp. 44040,63 € 38168,32 € S 872,31€ 15,39' 23,54°x6 22,61% 

71124 Outros 7 702,50 € 305,00 € 7 397,50 € 2425,41% 4,12% 0,18% 

712 Prestações de serviços 128 293,12 € 122 538,20 € 5 754,92 € 0,00°/ 68,58% 72,60% 

71207 Venda de bens e serviços correntes 128 293,12 € 122 538,20 € 5 754,92 € 4,70% 68,58° 72,60% 

7120702 Serviços 128293,12€ 1.22538,20€ 5754,92€ 4,70'/0 68,58% 72,60% 

713 Rendas e alugueres 5 323,45 € 7 322,97 € - 1999,52 € -27,30'6 2,85% 4,34% 

71307 _ Venda de bens e serviços correntes 323,45 € 7 322,97 €~ 1.99952 € ^2730% _, _ 2í8S%_ ~ 4.34% 

7130703 Rendas 

_ ^ _5 

5 323,45 € 

_ __~_ 

7 322,97 € 

__ 

- 1999,52 € -27,30% 2,85°~ 4,34% 

714 Outras receitas correntes 1641,80€ 419,24 € 1222,56 € 291,61% 0,88% ^ 0,25% 

71408 Outras receitas correntes 1641,80€ 419,24 € 1222,56 € 291,61% 0,88% 0,25% 

7140801 Outras 1641,80 € 419,24 € 1222,56 € 291,61% 0,88% 0,25% 

12. No que se refere à estrutura de custos, em termos globais, verifica-se um crescimento da despesa de 

307.910,26 € (+8,86%) em relação ao verificado em junho de 2018. A variação resulta, essencialmente, 

dos aumentos de "custos com pessoal" (+180.699,96 €, ou seja, +18,94%), das "transferências esubsídios 

correntes concedidos e prestações sociais" (+89.613,57€, equivalente a um aumento ;~ 26,11%), 
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amortizações do exercício (+31.231,96€, ou seja, +3,29%} e dos custos e perdas operacionais 

(+28.381,44€, ou seja +103,87%). Das variações referidas importa destacar: 

• 0 acréscimo evidenciado nos custos com pessoal é referente, em grande parte, às remunerações 

base do pessoal. A variação referida resulta do descongelamento das alterações obrigatórias do 

posicionamento remuneratório, progressões e mudanças de nível ou escalão e promoções. 

Adicionalmente, importa referir que a implementação do regime para a regularização 

extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam funções que correspondam a 

necessidades permanentes da Autarquia e a contratação de pessoal em regime de tarefa no 

âmbito do projeto "Educar para incluir", também acarretam o acréscimo de custos desta natureza. 

• 0 incremento verificado nas transferências e subsídios correntes concedidos deve-se, em grande 

parte, às transferências para Freguesias, Associações de Municípios e Instituições sem Fins 

Lucrativos. 

Conta Designação 
Saldos em 30 de junho Variação Peso na rubrica 

2019 2018 D % 2019 2018 

63 Transf. e subsíd. corn. conced. e prest. sociais 432800,36 € 343186,79 € 89 613,57 € 26,11% 100,00%_ 100,00° 

631 T_ransferências_correntesconcedidas 432800,36 € 343186,79 € 89 613,57 € 26,11% 100,00'/0 100,00'/0 __ __ 

63101 
_ 

~AdministraçãoAutárquica 109005,99€ 62881,24€ 46124,75€ 73,35% 25,19% 18,32% 

63102 ---____-.._._.___-_-----.-..____---_----------___.__._._____._._-_P_.,..._.4.____..__.__-__._____._..-_.__..------------- ..-___.._~._-..___...____...._-___._._....___ Divisão AdministrativaeFinanceira 5918,92€ 50828,00€ - 44909,08€ 0,00% ..-------.-----..-----._~..----.._..__.._..-....__.. 1,37% 14,81% 

63104 DivisãoTecnicaSalub.Comunic.Trans eAmbiente 106922,04€ 91617,00€ 15305,04€ 16,71% 24,70% 26,70% 

63105 Div Cult,Tur, Desp, T.Liv, Mark, A. Soc, Educ, Juv 210953,41€ - € 210953,41€ 100,00% 

v 

48,74% ___ _ 0,009'0 -_._._-~.__~._________.-.___ 
63106 

__..____.__..__._._____r.._._--_.._._.-_____-~ __._____.__._.__.-_.^..___-__~._~_.~.___._.__.______._..---.---_...._._~_._ 

Gabinetes - € 137860,55€ - 137860,55€ -100,00% 0,00% 40,1T/°

• 0 acréscimo dos custos e perdas operacionais está associado ao crescimento da subrubrica de 

"outros impostos e taxas", tendo esta subrubrica apresentado um aumento de 29.441,90 €. 

Conta Designação 
Saldos em 30 de junho Variação Peso na rubrica 

2019 2018 ~ 
° 
/ 2019 2018 

65 Outros castos e perdas operacionais 55 705,74 € 27 324,30 € 28 381,44 € 103,870 100,00% 100,00% __ __ _ _ _ 

651 i Impostosetaxas 31867,30€ 2425,40€ 29441,90€ 1213,90°.6 57,21% 

0,09% 

8,88•/ 

0,25% 6511 

_ 

Imposto sobreorendimento 
_ 

50,32€ 69,56€ - 19,24€ -27,66% 

6519

652 
Outrosimpostosetaxas 

Quotizações 

31816,98€ 

23 838,44 € 

2355,84€ 

24 898,90 € 

29461,14€ 

- 1060,46 € 

1250,569'0 

-4,26% 

57,12% 

42,79% 

8,62% 

91,12% 

6521 Associação de Municípios 11899,24€ 12959,70€ - 1060,46€ -8,189'0 21,36°~ 47,43% 

6522 

6523 

Outras Associações 

Comunidades lntermunicipais 

8 659,66 € 

3279,54€ 

8 659,66 € 

3279,54€ 

- € 

- € 

0,00% 

0,00% 

15,55% 

5,89% 

31,69% 

12,009'0 

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos é apresentado, de seguida, um quadro com as 

principais variações. 
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Conta Designaça o 
Saldos a 30 de bunho de 

2019 2018 

Variação 

r~ / Absal uta O 

62 Fornecimentos e serviços externas 762 802,36 € 779 405,b2 € 16 603,16 € -2.13°!a 

62211 Electricidade 82 134.60 € 97 708.29 € - 15 57?.69 € -1 ~+ 94~~ 

62212 Combustíveis 63 016,50 € 68 632.68 € - 5 6 i £ t 8 € -8.'8~~é 

62215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 446;03 € 689,52 € - 2.1:3 ~9 € -35:31 °n 

62216 Livros e documentação técnica - € 90.25 € ~ n11.?_5 € -1fl0.00% 

62217 tvlatenai de escritório 153 29 € 234.34 € - 1 a ? ,05 € -d 7.92°•c 

62218 Artigos para o#erta 3 768,50 € 15 085.40 € ~ 1 .~ 16.90 € -75.02°ro 

62219 Rendas e alugueres 332.10 € 27 023,10 € - 2F 691.00 € -98.77°'° 

62221 Despesas de representação 705,00 € 339.75 € 373,25 € 112.51% 

62222 Comunicação 22 354;25 € 23 155,13 € 800.88€. 3 ú6''~ 

62223 Seguros 29 025,58 € 30 971.97 € í 94tï,39 € -6,28''<< 

62226 Transportes de pessoal 2 494,70 € 3 321.58 € 9Oó,83 € -27 3C 

62227 Deslocações e estadas 714,60 € 158.00 € 556.60 € 352.28°~0 

62229 Honorários 41 541.01 € 10 236.00 € 31 305.01 € 305.83 

62231 Contencioso e notariado 887.56 € 5 604,26 € a 71 F.~i0 € -$~,96aé 

62232 Conservação e reparação 49 098.69 € 20 941,08 € 28 157,61 € 134,46°~0 

62233 Publicidade e propaganda 3 689,88 € 7 483.51 € - 3 7+3.63 € -5g.6J~°~ 

62234 Limpeza; higiene e conforto 673,81 € 573,71 € 100,10€ 17,45% 

62236 Trabalhos especia{izados 153 269.09 € 175 í 76.14 € - 21 QQ7,C15 € -{?_,5'i ?'ó 

62290 Encargos de cobrança 2 871.38 € 2 493,26 € 378,12 € 15.17°!0 

62298 Outros fornecimentos e serviços 305 705,79 € 289 435.55 € 96 270,24 € 5..62°% 

Globalmente, constata-se um decréscimo de 2,13% (equivalente a 16.603,16 €) dos fornecimentos e 

serviços externos. Esta variação negativa relaciona-se, essencialmente, com os decréscimos de custos 

evidenciados nas rubricas "rendas e alugueres", "trabalhos especializados" e "eletricidade". No sentido 

oposto, os custos do primeiro semestre de 2019 foram superiores aos do primeiro semestre de 2018 

essencialmente a nível da despesa com "honorários", "conservação e reparação" e "outros fornecimentos 

e serviços". As restantes rubricas de custos apresentam variações menos expressivas. 

Em análise ao valor absoluto da estrutura de fornecimentos e serviços externos, destacam-se os "outros 

fornecimentos e serviços" (cuja componente principal está relacionada com transportes escolares), os 

"trabalhos especializados", a "eletricidade" e os "combustíveis" como as rubricas mais representativas. 

De referir que, os custos com o pessoal, amortizações e fornecimentos e serviços externos representam, 

aproximadamente, 76% da estrutura de custos do Município (menos 1 pp. que no mesmo semestre do 

ano transato). 

~►,. 
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13. Tendo em consideração os valores explanados, o resultado do período totaliza -145.941,05 €, montante 

inferior em 129.919,73 € ao apresentado em igual período do ano anterior, dado que nesse período 0 

resultado apresentado foi de -16.021,32 €. Contudo, o resultado encontra-se afetado por via do efeito 

especialização, pelo que deverá ser tido em consideração o referido nos pontos seguintes. 

14. A análise da demonstração de resultados intercalar não apresenta o mesmo rigor que se verifica no final 

de cada exercício económico, uma vez que neste período intercalar não se encontra assegurada a integral 

especialização contabilística dos custos e proveitos, designadamente no que se refere aos direitos 

semestrais com férias, subsídios de férìas a pagar no ano seguinte, subsídio de natal, assim como as 

transferências de impostos municipais, cujo recebimento difere do período contabilístico. 
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ANÁLISE FINANCEIRA 

15. As dívidas a receber e a pagar revelam os valores e a evolução a seguir representados: 

Mapa 7 -Dívidas de terceiros (em Euros) 

Classif. Designação 
T 

jun/19 

211+212+213 Clientes, contribuintes e utentes c/c 29 341,36 22,48°~ 

218 Clientes, contribuintes e utentes de cob. duvidosa 0,00 0,00% 

24 Estado e outros entes públicos 49 013,14 37,56°~ 

264 AdministraçãoAutárquica 0,00 0,00% 

262+263+267+268 Outros Devedores 52 147,02 39,96% 

28 Empréstimos concedidos 0,00 0,00°h 

Total Curto Prazo 130 501,52 100,00% 

Total Médio Longo Prazo 0,00 0,00% 

TOTAL DE DÍVIDAS DE TERCEIROS 130 501,52 100,00% 

Mapa 8 - Dívidas a terceiros (em Euros) 

Classif. Designação jun/19 % 

2311 Empréstimos de curto prazo 0,00 0,00% 

221 Fornecedores c/c 117 067,11 5,76% 

228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 0,00 0,0096 

217 Clientes e utentes c/cauções 82 229,48 4,05% 

219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 0,00 0,00% 

2611 Fornecedores de imobilizado c/c 36 344,26 1,794% 

2618 F. imobilizado - Facturas em recepção e conferência 0,00 0,00% 

24 Estado e outro entes públicos 103 489,53 5,10°~ 

264 AdministraçãoAutárquica 0,00 0,00% 

262+263+267+268 Outros credores 496 666,16 24,45% 

Total Curto Prazo 835 796,54 41,15% 

2312 Dívidas a instituições de crédito 1 180 154,13 58,11% 

2689 Outros credores 15 005,25 0,74% 

Total Médio Longo Prazo 1 195 159,38 58,85% 

TOTAL DE DÍVIDAS A TERCEIROS 2 030 955,92 100,00% 

13/14 

jun/18 % dez/18 % 

21 731,84 19,28% 22 567,29 18,03% 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

14 718,43 13,06% 35 341,86 28,23% 

0, 00 0,00% 0,00 0,00% 

76 257,70 67,66% 67 276,60 53,74% 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 

112 707,97 100,00% 125 185,75 100,00% 

0, 00 0,00% 0,00 0,00% 

112 707,97 100,00°r6 125 185,75 100,00% 

jun/18 9'0 

220 000,00 12,48% 

58123,69 3,30°~ 

0,00 0,00% 

83 011,14 4,71% 

0,00 0,00% 

20 528,15 1,16% 

0,00 0,00% 

90 547,75 5,14% 

0,00 0,00% 

78 955,47 4,48% 

551166,80 31,279'0 

1 181 576,01 67,03% 

30 010,50 1,70% 

1 211 586,51 68,739'0 

1 762 753,31 100,00% 

dez/18 % 

222 143,05 10,93% 

24 078,45 1,18% 

0,00 0,00% 

82 686,74 4,07% 

0,00 0,00% 

673,65 0,03% 

0,00 0,00% 

14 816,85 0,73% 

0,00 0,00% 

604 249,21 29,73% 

948 647,95 46,68% 

1 068 754,42 52,59% 

15 005,25 0,74% 

1 083 759,67 53,32% 

2 032 407,62 100,00% 

16.0 valor de dívidas a receber, fixado em junho de 2019 ascende a 130.501,52 €, apresentando um aumento 

de 17.793,55 € (+15,79%) face ao verificado no período homólogo do ano anterior. Esta variação está 

relacionada com o acréscimo dos valores a receber provenientes do estado e outros entes públicos, 

nomeadamente o IVA a recuperar. 

17.0 valor global das dívidas a pagar no final do primeiro semestre ascende a 2.030.955,92 €, montante 

superior em 268.202,61 € (+15,21%) ao verificado em período homólogo do ano anterior. De salientar o 
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incremento das dívidas a fornecedores correntes (mais 58.943,42 € do que em junho de 2018) e a 

"credores por depósito de garantia —fornecedores de imobilizado" (aumento de 453.592,81 €). Até ao ano 

de 2017 as retenções desta natureza encontravam-se tituladas por precatórios-cheques em nome dos 

fornecedores cuja movimentação estava dependente de autorização do Município. Visando o cumprimento 

do SNC-AP, os valores desta natureza foram depositas em conta à Ordem do Município de Penalva do 

Castelo, cativa com o objetivo subjacente à operação de retenção das empreitadas, facto que determinou 

o aumento dos ativos e dos passivos da Entidade. 

18. 0 município apresenta um passivo não financeiro reduzido que se encontra refletido no prazo médio de 

pagamento apresentado, ascendendo a apenas 4 dias (de acordo com a fórmula de cálculo da DGAL). 

19, No âmbito da Regime Financeiro das Autarquias Locais — Capítulo V (Lei n.° 73/2013, de 3 de 

setembro), verifica-se que: 

a} É cumprido o limite da dívida total previsto no n.~ 1 do seu artigo 52.E (incluindo a dívida das entidades 

referidas no artigo 54.E do mesmo diploma), com uma margem disponível por utilizar de 1.550.757 €. 

b) É cumprído o disposto no número 2 do artigo 40~ que dispõe que a receita corrente bruta cobrada 

deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de 

médio e longo prazo. 

c) Nos termos da Lei n.~ 8/2012, com todas as suas alterações e atualizações subsequentes, não se 

verificam no município pagamentos em atraso, ou seja, não se verificam contas a pagar, que 

permaneçam nessa situação maìs de 90 días posteriormente à data de vencimento acordada ou 

especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes. 

d) Os fundos disponíveis no final do primeiro semestre de 2019 ascendiam a 1.847.158,06 €. 

Viseu, 18 de setembro de 2019 

O Revisor Oficial de Contas 

CARLOS EDUARDO 
BRAZ FONSECA 

Assinado de forma digital por 
CARLOS EDUARDO BRAZ 
FONSECA 

Fonseca, Paiva, Carvalho &Associado, SROC, Lda. n.~ 282, CMVM n.~ 20161575 

Representada por Carlos Eduardo Brás Fonseca, ROC n.° 1492, CMVM n.~ 20161102 
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UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 
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--- CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E TR~S DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: -~------------------- --  ---• 

"08.08.04 -DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA 

— CONTRATO INTERADMINISTRATIVA DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DE 

PENALVA -TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, 1.° 

CICLO DO ENSINO BÁSICO E PROGRAMA DE ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR: 

O Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: 

"Considerando que os Municípios dispõem de atribuições no domínio da Educação, nos 

termos da alínea d), do número dois, do artigo vinte e três da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro; 

Considerando ainda que é competência da Câmara Municipal assegurar, organizar e 

gerir os transportes escolares, nos termos da alínea gg), do número um, do artigo trinta e 

três da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro; 

Considerando que o número quatro, da cláusula primeira do contrato 

interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Comunidade 

Intermunicipal Viseu Dão La~es, no âmbito do sistema de mobilidade e serviço público 

de transporte de passageiros, exclui do objeto de delegação a competência do Município 

para a organização do transporte escolar através de circuitos especiais nos termos do 

Decreto-Lei número duzentos e noventa e nove barra oitenta e quatro, de cinco de 

setembro, que seja realizado através de meios próprios dos municípios e nos termos 

estabelecidos em protocolos com as juntas de freguesia e instituições particulares de 

solidariedade social localizadas no território municipal; 

Considerando que da conjugação do disposto no número dois, do artigo cento e dezassete 

com o artigo cento e trinta e um, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 

doze de setembro, os municípios, através dos seus órgãos, podem delegar competências 

nos órgãos das freguesias para a prossecução das suas atribuições ern todos os domínios 

dos interesses próprios das populações, em especial no âmbito dos serviços e das 

atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; 

Considerando que esta Câmara Municipal considera pertinente a delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia; 

Considerando que, em virtude da maior proximidade com as populações, a 

descentralização contribui para aumentar a efccácia na resolução dos seus problemas e 

para uma maior racionalização e otimização dos recursos disponíveis; 
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Considerando o "Programa das atividades de enriquecimento curricular no primeiro 
ciclo do ensino bãsico", regulamentado pelo Despacho número nove mil duzentos e 
sessenta e cinco traço B barra dois mil e treze do Ministério da Educação e da Ciência, 
publicado no Diário da República número cento e trinta e quatro, suplemento, série II de 
quinze de julho de dois mil e treze; 

Considerando que se torna necessário, diariamente, proceder ao transporte dos alunos 
para os estabelecimentos de ensino e que algumas localidades do concelho não estão 
abrangidas pela rede de transportes escolares; 
Considerando que, apesar do esforço que a Câmara Municipal tem vindo a efetuar com a 

aqulSlçaO de viaturas para o efeito, as mesmas não são suficientes para assegurar o 

transporte dos alunos das localidades não abrangidas pela rede de transportes escolares;  

Considerando os resultados obtidos, francamente positivos, no âmbito da execução dos 
anteriores protocolos de delegação de competências celebrados com as freguesias; 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista na alínea 1), 

do número um, do artigo trinta e três da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, delibere aprovar a minuta do contrato interadministrativo de 

delegação de competências, a celebrar com a Freguesia de Castelo de Penalva, que a 

seguir se transcreve esubmete-la, nos termos do disposto na alínea m), do número um da 

mesma norma legal, à Assembleia Municipal para efeitos de autorização da celebração do 

respetivo contrato, em conformidade com o preceituado na alínea k), do número um, do 

artigo vinte e cinco da mesma Lei. 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 

Entre o: 

Município de Penalva do Castelo e a Freguesia de Castelo de Penalva para transporte de 

alunos do ensino pré-escolar, primeiro ciclo do ensino básico e programa de atividades de 

enriquecimento curricular. 

Considerando que: 

- O regime jurídico aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de 

doze de setembro, prevê a concretização da delegação de competências através da 

celebração de contratos interadaministrativos, prevista no artigo cento e vinte, entre 

órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios 

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

e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; 

- Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração 
Pública uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de . „ 
novas exlgencias; 

1~a~.~o 
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- Nos termos do artigo cento e vinte do regime jurídico aprovado pela Lei número setenta 
e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, outra forma de concretização de 
delegação de competências, que não seja através da celebração de contratos 
interadministrativos, énula; 

- A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos obedecem aos princípios 
da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; 

da continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos 
recursos; 

- A par das regras estabelecidas pelo regime juridico aprovado pela Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, os contratos interadministrativos de 

delegação de competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos 

Contratos Públicos e ao Código do Procedimento Administrativo. 

Considerando ainda que: 

- Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre 

todos os órgãos das autarquias locais, ern respeito pela autonomia de cada um, mas 

colaborando ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às 

populações; 

- Num contexto de escassez de recursos, importa rentabilizar os meios disponíveis, num 

quadro de corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em 

atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades 

com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; 

- As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias, desde que os 

órgãos municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses 

próprios das respetivas populações, nomeadamente no âmbito dos serviços, das atividades 

de proximidade e do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos cento e 

dezassete, número dois e cento e trinta e um; 

- A alínea 1), do número um, do artigo trinta e três impõe à Câmara Municipal a 

obrigação de discutir e preparar com as Juntas de Freguesia os contratos de delegação de 

competências, a qual, por deliberação genérica de vinte e cinco de outubro de dois mil e 

dezassete, foi delegada no Presidente da Câmara; 

- Nos termos do artigo cento e quinze, por remissão do artigo cento e vinte e dois, o 

estudo necessário à concretização desta delegação de competências demonstra que o 

transporte dos alunos fica melhor acautelado quando delegado nas freguesias, uma vez 

que, face ao encerramento de alguns estabelecimentos escolares no concelho, os novos 

Centros Escolares abrangem alunos de uma área geográfica muito dispersa, na qual não 
existe serviço público de transporte %u horários adequados, pelo que se verifica 

eficiência, eficácia e racionalização dos recursos no transporte dos alunos quando 

assumidos pela Junta de Freguesia, atendendo a que: 
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- A Câmara Municipal não dispõe de recursos humanos/viaturas suficientes para 
garantir o transporte dos alunos, diariamente; 
- A Junta de Freguesia dispõe de viaturas próprias para proceder ao referido transporte;---
- Opreço por km (sessenta cêntimos) é inferior ao da tarifa urbana diurna para veículos 
de mais de quatro passageiros (sessenta e um cêntimos) aplicada pela ANTRAL em dois 
rnil e dezanove. 

Assim, é celebrado o presente contrato interadrninistrativo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo cento e vinte conjugado com artigo cento e trinta e um da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, entre: 
O Município de Penalva do Castelo, com o NIPC 506792404, com sede na Avenida 

Castendo -três mil quinhentos e cinquenta traço cento e oitenta e cinco Penalva do 

Castelo, e com o endereço eletrónico geral@cm-penalvadocastelo.pt, representado pelo 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal Francisco Lopes de Carvalho, no uso das 

competências previstas nas alíneas a) e c), do número um e na alínea j), do número dois, 

do artigo trinta e cinco da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

como Primeiro Outorgante; 

E 

A Freguesia de Castelo de Penalva, com o NIPC 506893200, com sede na Rua da 

Igreja, número doze -três mil quinhentos e cinquenta traço zero trinta e nove Castelo de 

Penalva, e com o endereço eletrónico jf.castelo@cm-penalvadocastelo.pt, representada 

pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia Carlos Alberto Rodrigues Ferreira, 

no uso das competências previstas nas alíneas a) e g), do número um, do artigo dezoito 

da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, como Segunda 

Outorgante; 

Que se irá reger pelas cláusulas seguintes: 

CAPÍTüLO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula Primeira 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto a definição das condições de delegação e exercício, 

para a Junta de Freguesia, da competência a que se refere a alínea gg), do número um, do 

artigo trinta e três da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro. 

Cláusula Segunda 

Disposições e cláusulas por que se rege o contrato 

Um. Na execução do presente contrato de delegação de competências observar-se-ão: 
a) As cláusulas deste contrato; 

r 
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CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

b) A Lei número setenta e cinco barra dois ntil e treze, de doze de setembro, e o regime 

jurídico nela aprovado; 

Dois. Subsidiariamente, aplicam-se ainda: 

a) O Código dos Contratos Públicos; 

b) O Código do Procedimento Administrativo. 

Cláusula Terceira 

Prazo do contrato 

O período de vigência do contrato de delegação de competências coincide com o ano 

letivo, tendo em conta a variação do calendário escolar anual e do número de alunos, sem 

prejuízo do disposto na cláusula oitava. 

CAPÍTULO II 

(Objeto do contrato) 
Cláusula Quarta 

(Definição do objeto do contrato) 

Transporte de alunos do ensino pré-escolar, primeiro ciclo do ensino básico e programa 

de atividades de enriquecimento curricular conforme itinerários definidos no Anexo A 

deste contrato e que dele faz parte integrante. 

Cláusula Quinta 

(Obrigações) 

Constituem obrigações da Segunda Outorgante, no âmbito do objeto do contrato referido 

na cláusula anterior, as seguintes:  

a) Transportar os alunos constantes do Anexo B de segunda a sexta feira, durante o ano 

letivo dois mil e dezanove barra dois mil e vinte, de acordo cont o calendário escolar; 

b) Efetuar o transporte dos alunos de forma a serem cumpridos os horários de entrada e 

saída das escolas; 

c) Assegurar que o transporte dos alunos é efetuado em conformidade com a legislação 

ern vigor. 

Cláusula Sexta 

(Afetação de recursos) 

Os recursos financeiros a afetar à execução deste contrato são os mencionados nos mapas 

financeiros que constituem os Anexos C deste contrato e dele fazem parte integrante, os 

quais totalizam o valor de cinco mil quatrocentos e catorze euros e setenta e seis 

cêntimos, valor este apurado com base nos quilómetros a efetuar com os referidos 

transportes durante o ano letivo dois mil e dezanove barra dois mil e vinte, conforme 

mapas anexos. 

O pagamento será efetuado ent duas tranches, sendo a primeira, no início do ano letivo e 

a segunda durante o terceiro período do ano letivo. 

Cláusula Sétima 

~ oGC~ác:~c~ 
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Execução e Avaliação do Contrato 

A execução e avaliação do presente contrato serão feitas, a todo o tempo e de forma 
contínua, pelos serviços do Primeiro Outorgante que, para o efeito, poderão realizar 

reuniões conjuntas e periódicas com a Segunda Outorgante, podendo solicitar todas as 

informações que considerarem pertinentes. 

Cláusula Oitava 

Cessação do Contrato 
Um. As partes podem resolver o presente contrato por incumprimento da contraparte ou 

por razões de relevante interesse público, devidamente fundamentadas.  

Dois. As partes podem revogar o presente contrato por mútuo acordo. 

Cláusula Nona 

Entrada em vigor 

O presente contrato produz efeitos desde o início do ano letivo dois mil e dezanove bnrf~rr 

dois mil e vinte.  

Cláusula Décima 

Publicidade 

Ambos os outorgantes deverão publicitar, devidamente, este contrato, nos Locais de estilo, 

e publicá-lo nas suas páginas da Internet. 

Cláusula Décima Primeira 

Enquadramento financeiro 

A despesa prevista no presente Contrato Interadministrativo tem cabimento nos projetos 

das GOP/2019 - 02 211 2018/73 Ac. 8 com o cabimento número 23102 e 02 211 
2018/14 Ac. 7 com o cabimento número 23101 e os números sequenciais de compromisso 

 e ,efetuados em / /dois mil e dezanove. 

Parágrafo único: 

A minuta deste contrato interadministrativo foi presente à reunião da Câmara 

Municipal de Penalva do Castelo em de de dois mil e dezanove e, em 

conformidade com o disposto na alínea m), do número um, do artigo trinta e três da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida à sessão da 

Assembleia Municipal de Penalva do Castelo ern de  de dois mil e 

dezanove, para efeitos de autorização, nos termos da alínea k), do número um, do artigo 

vinte e cinco da mesma Lei, e presente à reunião da Junta de Freguesia de Castelo de 

Penalva em de   de dois mil e dezanove, em conformidade com o 

disposto na alínea i) e j), do número um, do artigo dezasseis da referida Lei, e submetido 

à sessão da Assembleia de Freguesia de Castelo de Penalva em   de 

  de dois mil e dezanove, para efeitos de autorização, nos termos da 

alínea g), do número um, do artigo nove, do mesmo diploma. 

Município de Penalva do Castelo, de de dois mil e dezanove. 



MUNICÌPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIItA 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

O Presidente da Câmara Municipal, 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

A Câmara, no uso da competência prevista na alínea 1), do número um, do artigo trinta e 
três da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, deliberou, 
por unanimidade, aprovar a minuta do contrato interadministrativo de delegação de 

competências, a celebrar com a Freguesia de Castelo de Penalva esubmete-la, nos termos 

do disposto na alínea m), do número um, da mesma norma legal, à Assembleia 

Municipal para efeitos de autorização da celebração do respetivo contrato, em 

conformidade com o preceituado na alínea k), do número um, do artigo vinte e cinco da 

mesma Lei." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  ---

-----Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

~c~c~.  ' ~ CJc~~: c, 50~0~ 
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ANEXO A 

Freguesia de Castelo de Penalva 

CIRCUITO DOS TRANSPORTES 
PRÉ-ESCOLAR E I.° CICLO DO ENSINO BÁSICO 

CIRCUITO 1 

Castelo de Penalva 

São Romão 

Vales 

Aldeia das Posses 

Carvoeiro 

Pousadas 

Carvoeiro 

Castelo de Penalva 

Total do percurso  ..    15,2km 

CIRCUITO 2 

Castelo de Penalva 

Amiais 

Soito de Vide 

Castelo de Penalva 

Total do percurso     11,Skm 

~~ 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DE PENALVA 2019/2020 

Jardim de Infância — 1º CEB e Enriquecimento Curricular 

Circuito 1 

Soito de Vide -Amiais 

8:OOh Amiais —Íris Carvalho (JI), Lara Carvalho (JI), Leonor Grilo (1º CEB) 

8:OOh Soito de Vide —Rafael Rebelo (JI), Pedro Domingos (JI), María 

Margarida Almeida (1º CEB) 

Total: 6 

Pousadas —Carvoeiro — S. Romão —Vales —Aldeia das Posses — Lajes 

Circuito 2 

8:20h Pousadas — Diogo Tavares (1º CEB) 

8:25h Carvoeiro— Danilo Coelho (JI) 

São Romão —José Mendes (1º CEB), Mariana Costa (1º CEB) 

Vales —Santiago Ribeiro (JI) 

Aldeia das Posses —Sara Antunes (JI) 

Lajes — Inés Correia (1º CEB) 

Total: 7 



ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 
ANO LETIVO 2019/2020 

ANEXO C 

RELAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS 

ENTIDADES TRANSPORTADORAS Km diários 
N.° de dias 
ano letivo 

Total km Valor p/ Km Total ano 

Junta de Freguesia de Castelo de Penalva 26,7 169 4.512,30 0,60 € 2.707,38 

2.707,38 
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ALUNOS DO 1°. CICLO DO ENSINO BÁSICO 
ANO LETIVO 2019/2020 

ANEXO C 

RELAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS 

ENTIDADES TRANSPORTADORAS Km diários 
N.° de dias 
ano letivo 

Total km Valor p/ Km Total ano 

Junta de Freguesia de Castelo de Penalva 26,7 169 4.512,30 0,60 € 2.707,38 

2.707,38 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

-------------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E TR~S DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE:  --  ---. 
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"44 —JUNTAS DE FREGUESLq —JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DE 

PENALVA —CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA: 
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Considerando que, nos termos do disposto no número um, do artigo vinte e três da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, constituem 

atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com as Freguesias; 

Considerando que, dentro do princípio da complementaridade, Municípios e Freguesias 

devem conjugar sinergias, com vista à disponíbílização de equipamentos de uso e 

interesse coletivo; 

Considerando que a Junta de Freguesia de Castelo de Penalva, solicita o apoio do 

Município, através da concessão de apoio financeiro, para aquisição de uma carrinha 

para instalação do equipamento de primeira intervenção no combate a incêndios 

florestais; 

Considerando que se torna necessário defender a floresta contra incêndios de forma a 

valorizar a floresta do concelho e que as Juntas de Freguesia podem responder de forma 

mais rápida e eficaz no combate aos incêndios, na sua fase inicial, dada a sua 

proximidade; 

Considerando que as verbas provenientes do Orçamento de Estado, afetas às Freguesias, 

são manifestamente insuficientes para a prossecução das suas atribuições; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, nos termos do disposto na alínea ccc), do 

número um, do artigo trinta e três, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 

de doze de setembro, proponho a celebração do contrato-programa entre o Município de 

Penalva do Castelo e a Freguesia de Castelo de Penalva, anexo à presente e da mesma 

fazendo parte integrante, devendo o mesmo ser submetido a deliberação da Assembleia 

Municipal para efeitos da alínea j), do número um, do artigo vinte e cinco da 

mencionada Iei. 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE PENALVA DO 

CASTELO E A FREGUESIA DE CASTELO DE PENALVA 

Entre o Município de Penalva do Castelo, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco Lopes de Carvalho, e a Freguesia de Castelo de Penalva, 

representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Alberto Ferreira, é celebrado 

~ '~ 

~~'1~~
~ 

1 ~ ~ 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
UNH)ADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

o presente Contrato-Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes, o qual em 
cumprimento do disposto na alínea j), do número um, do artigo vinte e cinco da Lei 
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foi objeto de deliberação da 
Assembleia Municipal na sessão de de de dois mil e dezanove: 
Cláusula Primeira 

Objeto do Acordo 

Constitui objeto do presente contrato-programa a concessão de uma comparticipação 
financeira à Freguesia de Castelo de Penalva, no valor de cinco mil euros, para fazer face 
às despesas com "Aquisição de carrinha para instalação do equipamento de primeira 
intervenção no combate a incêndios florestais". 

Cláusula Segunda 

Período de Vigência 

Sem prejuízo do disposto na cláusula número seis, o presente contrato-programa produz 

efeitos entre o momento da sua assinatura e da aquisição a que alude a cláusula primeira.-

Cláusula Terceira 

Direitos e Deveres do Município de Penalva do Castelo 

Um -Compete ao Município de Penalva do Castelo: 

a) Disponibilizar a verba prevista no presente contrato-programa após apresentação da 

fatura respeitante à viatura adquirida.  

Cláusula Quarta 

Deveres da Freguesia de Castelo de Penalva 

Um - Compete à Freguesia de Castelo de Penalva: 

a) Assumir o compromisso de utilizar o apoio financeiro, que ora se concede, 

exclusivamente, na aquisição da viatura a que se refere a cláusula primeira; 

b) Remeter informação e documentos comprovativos da execução dos investimentos 

objeto do presente contrato-programa ao Município de Penalva do Castelo; 

Cláusula Quinta 

Pagamentos 

O apoio atribuído será pago mediante apresentação da fatura, devendo a Junta de 

Freguesia remeter cópias dos recibos, ao Município de Penalva do Castelo, até dez dias 

depois do recebimento da respetiva verba. 

Cláusula Sexta 

Resolução do contrato 

Um - D incumprimento do presente contrato-programa constitui motivo bastante para a 

sua resolução, obrigando-se a beneficiária à restituição integral de todos os valores da 

comparticipação recebida. 

Dois - Constatado o incumprimento, a beneficiária será interpelada para proceder à 
devolução da verba, entretanto recebida, no prazo de dois meses a contar da interpelação. - 

~~ ' c~~.~-~. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
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Cláusula Sétima 

Denúncia do acordo 

O presente contrato poderá ser denunciado por qualquer uma das partes, através da 

apresentação de uma proposta de denúncia, devidamente fundamentada, a qual será 
discutida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. 

Cláusula Oitava 

Publicidade 

Ao presente contrato será dada a devida publicidade.  

Cláusula Nona 

Omissões 

Os casos omissos decorrentes da aplicação deste contrato serão decididos entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia. 

Informação financeira 

A despesa prevista no presente Contrato-Programa tem cabimento no projeto das 

GOP/2019 número 04 420 2018/138 Ação número seis, com o cabimento número 

duzentos e quarenta e sete, e o número sequencial de compromisso ,efetuado 

em / /dois miI e dezanove.  

Município de Penalva do Castelo,  de setembro de dois mil e dezanove. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato-programa entre 

o Município de Penalva do Castelo e a Freguesia de Castelo de Penalva, devendo 0 

mesmo ser submetido a deliberação da Assembleia Municipal para efeitos da alínea j), do 

número um, do artigo vinte e cinco da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO ..~~~ ~p(~j , ~~ . ?T 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
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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 TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: --  ~  ------• 

"44 - JUNTAS DE FREGUESIA -JUNTA DE FREGUESIA DE PILADO -

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Considerando que, nos termos do disposto no número um, do artigo vinte e três, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, constituem 

atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com as Freguesias; 

Considerando que, dentro do princípio da complementaridade, Municípios e Freguesias 

devem conjugar sinergias, com vista à disponibilização de equipamentos de uso e 

interesse coletivo; 

Considerando que a Junta de Freguesia de Pindo, solicita o apoio do Município, através 

da concessão de apoio financeiro, para aquisição de trator, carregador frontal, reboque, 

triturador agrícola lateral e pá niveladora; 

Considerando que as verbas provenientes do Orçamento de Estado, afetas às Freguesias, 

são manifestamente insuficientes para a prossecução das suas atribuições; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, nos termos do disposto na alínea ccc), do 

número um, do artigo trinta e três da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 

de doze de setembro, proponho a celebração do contrato-programa entre o Município de 

PenaIva do Castelo e a Freguesia de Pindo, anexo à presente e da mesma fazendo parte 

integrante, devendo o mesmo ser submetido a deliberação da Assembleia Municipal para 

efeitos da alínea j), do número um, do artigo vinte e cinco da mencionada lei. 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE PENALVA DD 

CASTELO E A FREGUESIA DE PILADO 

Entre o Município de Penalva do Castelo, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco Lopes de Carvalho, primeiro outorgante, e a Freguesia de Pindo 

representada pelo Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Cabral Oliveira Macário, 

segunda outorgante, é celebrado o presente Contrato-Programa, que se rege pelas 

cláusulas seguintes, o qual em cumprimento do disposto na alínea j), do número um, do 

artigo vinte e cinco da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foi 

objeto de deliberação da Assembleia Municipal na sessão de de de 

dois mil e dezanove: 

Cláusula Primeira 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
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DMSÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Objeto do Acordo 

Constitui objeto do presente contrato-programa a concessão de uma comparticipação 
financeira à Freguesia de Pindo, no valor de vinte mil duzentos e cinquenta e quatro 

euros e oitenta e quatro cêntimos, para fazer face às despesas com "Aquisição de trator, 

carregador frontal, reboque, triturador agrícola lateral e pá niveladora". 

Cláusula Segunda 

Período de Vigência 

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e terminará após a 

comunicação da resolução ou denúncia previstas nas cláusulas sexta e sétima. 

Cláusula Terceira 

Direitos e Deveres do Município de Penalva do Castelo 

Um -Compete ao Município de Penalva do Castelo: 

a) Disponibilizar a verba prevista no presente contrato-programa após apresentação das 

faturas respeitantes aos equipamentos adquiridos. ---

Cláusula Quarta 

Deveres da Freguesia de Pindo 

Um - Compete à Freguesia de Pindo: 

a) Assumir o compromisso de utilizar o apoio financeiro, qué ora se concede, 

exclusivamente, na aquisição dos equipamentos a que se refere a cláusula primeira; 

b) Remeter informação e documentos comprovativos da execução dos investimentos 

objeto do presente contrato-programa ao Município de Penalva do Castelo; 

c) Disponibilizar os equipamentos comparticipados ao Município nos termos e condições 

estipuladas no anexo I ao presente contrato. 

Cláusula Quinta 

Pagamentos 

O apoio atribuído será pago mediante apresentação das faturas, devendo a Junta de 

Freguesia remeter cópias dos recibos, ao Município de Penalva do Castelo, até dez dias 

depois do recebimento da respetiva verba. 

Cláusula Sexta 

Resolução do contrato 

Um - O incumprimento do presente contrato-programa constitui motivo bastante para a 

sua resolução, obrigando-se a beneficiária à restituição integral de todos os valores da 

comparticipação recebida. 

Dois - Constatado o incumprimento, a beneficiária será interpelada para proceder à 

devolução da verba, entretanto recebida, no prazo de dois meses a contar da interpelação. -

Cláusula Sétima 

Denúncia do acordo ------

, 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

O presente contrato poderá ser denunciado por qualquer uma das partes, através da 

apresentação de uma proposta de denúncia, devidamente fundamentada, a qual será 
discutida entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. 

Cláusula Oitava 

Publicidade 

Ao presente contrato será dada a devida publicidade.  

Cláusula Nona 

Omissões 

Os casos omissos decorrentes da aplicação deste contrato serão decididos entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia. 

Inforrnação financeira 

A despesa prevista no presente Contrato-Programa tem cabimento no projeto das 

GOP/2019 número   Ação número com o cabimento número 

  e o número sequencial de compromisso  , efetuado em 

 /dois mil e dezanove. 

Município de Penalva do Castelo,  de setembro de dois mil e dezanove. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

ANEXO I 

TERMOS E CONDIÇÕES DE CEDÊNCIA DE TRATOR E EQUIPAMENTOS 

DIVERSOS 

Cláusula Primeira 

(Âmbito da cedência) 

A Freguesia de Pindo compromete-se a ceder o trator e os equipamentos ao Município de 

Penalva do Castelo para utilização própria, durante uma semana em cada mês. 

Cláusula Segunda 

(Equipamentos a ceder) 

- Trator da marca HURLIMANN XA SPIRIT 90 CAB, com matrícula 20-ZA-89; 

- Carregador frontal equipado com balde e grelha frontal; 

- Reboque de matrícula VC-4025; 

- Triturador agrícola lateral articulado; 

- Pá niveladora.  

Cláusula Terceira 

(Deveres da Freguesia de Pindo) 

Um - Ceder o trator e os diversos equipamentos em boas condições de funcionamento 
devendo o trator ser entregue com o depósito de combustível cheio; 
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Dois -Contratar anualmente o seguro obrigatório para o trator e equipamentos 
acoplados; 

Três -Suportar as despesas com as revisões e reparações indispensáveis, de forma a 

manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento. 

Cláusula Quarta 

(Deveres do Município de Penalva do Castelo) 

Um - Utilizar os equipamentos cedidos exclusivamente para seu serviço;  

Dois - Os equipamentos depois de utilizados deverão ficar sempre arrumados nas 

Garagens do Município; 

Três - Devolver o trator com o depósito de combustível cheio. 

Cláusula Quinta 

(Responsabilidade por danos) 

O Município é responsável pelos danos causados aos equipamentos, bem corno, perante 

terceiros, em termos gerais." 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato-programa entre 

o Município de Penalva do Castelo e a Freguesia de Pindo, devendo o mesmo ser 

submetido a deliberação da Assembleia Municipal para efeitos da alínea j), do número 

um, do artigo vinte e cinco da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

~.c. ~c~..c~s~c ~b~~ O. ~LS13sc~.
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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 TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: 

"44 —JUNTAS DE FREGUESIA —JUNTA DE FREGUESIA DE TRANCOZELOS 

— CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Considerando que, nos termos do disposto no número um, do artigo vinte e três da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, constituem 

atribuições dos Municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com as Freguesias; 

Considerando que, dentro do princípio da complementaridade, Municípios e Freguesias 

devem conjugar sinergias, com vista à disponibilização de equipamentos de uso e 

interesse coletivo; 

Considerando que a Junta de Freguesia de Trancozelos, solicita o apoio do Município, 

através da concessão de apoio financeiro, para reparação da cobertura do Edifício Sede da 

Freguesia; 

Considerando que as verbas provenientes do Orçamento de Estado afetas às Freguesias, 

são manifestamente insuficientes para a prossecução das suas atribuições; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, nos termos do disposto na alínea ccc), do 

número um, do artigo trinta e três da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 

de doze de setembro, proponho a celebração do contrato-programa entre o Município de 

Penalva do Castelo e a Freguesia de Trancozelos, anexo à presente e da mesma fazendo 

parte integrante, devendo o mesmo ser submetido a deliberação da Assembleia Municipal 

para efeitos da alínea j), do número um do artigo vinte e cinco da mencionada Iei. 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE PENALVA DO 

CASTELO E A FREGUESIA DE TRANCOZELOS 

Entre o Município de Penalva do Castelo, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco Lopes de Carvalho, e a Freguesia de Trancozelos, representada pelo 

Presidente da Junta de Freguesia, José Carlos Almeida Couto, é celebrado o presente 

Contrato-Programa, que se rege pelas cláusulas seguintes, o qual em cumprimento do 

disposto na alínea j), do número um, do artigo vinte e cinco da Lei setenta e cinco barra 

dois mil e treze, de doze de setembro, foi objeto de deliberação da Assembleia Municipal 

na sessão de de de dois mil e dezanove: 

CIáusula Primeira 

Objeto do Acordo 

~ 
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Constitui objeto do presente contrato-programa a concessão de uma comparticipação 
financeira à Freguesia de Trancozelos, no valor de quatro mil euros, para fazer face às 

despesas com a reparação da cobertura do Edifício Sede da Freguesia. 

Cláusula Segunda 

Período de Vigência 

Sem prejuízo do disposto na cláusula número seis, o presente contrato-programa produz 

efeitos entre o momento da sua assinatura e o da conclusão dos trabalhos a que alude a 

cláusula primeira. 

Cláusula Terceira 

Direitos e Deveres do Município de Penalva do Castelo 

Um -Compete ao Município de Penalva do Castelo: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução física e financeira dos trabalhos comparticipados;  

b) Disponibilizar, de acordo com a informação da evolução dos trabalhos, comprovada 

mediante apresentação de cópias dos autos de medição, a verba prevista no presente 

contrato-programa; 

c) Disponibilizar um técnico do Município para acompanhamento da execução dos 

trabalhos. 

Cláusula Quarta 

Deveres da Freguesia de Trancozelos 

Um - Compete à Freguesia de Trancozelos: 

a) Assumir o compromisso de utilizar o apoio financeiro, que ora se concede, 

exclusivamente, na obra a que se refere a cláusula primeira; 

b) Remeter informação e documentos comprovativos da execução do investimento objeto 

do presente contrato-programa ao Município de Penalva do Castelo; 

c) Assegurar a boa execução dos trabalhos previstos, de acordo com as normas técnicas e 

a legislação em vigor, de acordo com as indicações fornecidas pelo técnico do Município.  

Cláusula Quinta 

Pagamentos 

O apoio atribuído será pago mediante apresentação dos autos de medição, devendo a 

Junta de Freguesia remeter cópias das faturas e recibos respeitantes aos autos 

comparticipados, ao Município de Penalva do Castelo, até dez dias depois do recebimento 

das respetivas verbas. 

Cláusula Sexta 

Incumprimento do Acordo 

Um - D incumprimento do presente contrato-programa constitui motivo bastante para a 

sua resolução, obrigando-se a beneficiária à restituição integral de todos os valores da 

comparticipação recebida. 

~  ~C~c~l.ì.o. 
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Dois - Constatado o incumprimento, a benefcciária será interpelada para proceder à 
devolução da verba, entretanto recebida, no prazo de dois meses a contar da interpelação. -
Cláusula Sétima 

Informação financeira 
A despesa prevista no presente Contrato Programa tem cabimento no projeto das 

GOP/2019 número   Ação número com o cabimento 

número e o número sequencial de compromisso   efetuado em 

 / /dois mil e dezanove. 

Município de Penalva do Castelo, de de dois mil e dezanove. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato-programa entre 

o Município de Penalva do Castelo e a Freguesia de Trancozelos, devendo o mesmo ser 

submetido a deliberação da Assembleia Municipal para efeitos da alínea j), do número 

um, do artigo vinte e cinco da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Urúdade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 
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-------CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÁO ORDINÁRIA DA 
GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E TR~S DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
DEZANOVE: -------------------  ---------• 

"44 — JUNTAS DE FREGUESIA —JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE VILA COVA DO COVELD E MARECO —CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO-PROGRAMA: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Considerando que dentro do princípio da complementaridade, Municípios e Freguesias 

devem conjugar sinergias, com vista à execução de obras de interesse concelhio; 

Considerando que para a União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco se 
reveste de grande importância a beneficiação do caminho agrícola da Várzea em Mareco; -

Considerando que as verbas provenientes do Orçamento de Estado, afetas às Freguesias, 

são manifestamente insuficientes para a prossecução das suas atribuições; 

Considerando que a Junta de Freguesia solicita a atribuição de um apoio por parte do 

Município e autorização para utilização de parte da verba prevista para investimentos, a 

transferir por delegação de competências, para suportar a parte não comparticipada; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, nos termos do disposto na alínea ccc), do 

número um, do artigo trinta e três do Anexo I da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, proponho a celebração do contrato-programa entre o 

Município de Penalva do Castelo e a União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e 

Mareco, anexo à presente e da mesma fazendo parte integrante, devendo o mesmo ser 

submetido a deliberação da Assembleia Municipal para efeitos da alínea j), do número 

um, do artigo vinte e cinco do Anexo I da mencionada lei. 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE PENALVA DO 

CASTELO E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA COVA DD COVELO E 

MARECO 
Entre o Município de Penalva do Castelo, representado pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco Lopes de Carvalho, e a União de Freguesias de Vila Cova 

do Covelo e Mareco, representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 

Celso Tavares Lopes, é celebrado o presente Contrato-Programa, que se rege pelas 

cláusulas seguintes, o qual em cumprimento do disposto na alínea j), do número um, do 

artigo vinte e cinco da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foi 
objeto de deliberação da Assembleia Municipal na missão de de de 
dois mil e dezanove: 

Cláusula Primeira 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIItA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÂO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Objeto do Acordo 

Constitui objeto do presente contrato-programa a concessão de uma comparticipação 
financeira de sessenta e um mil novecentos e seis euros e quarenta cêntimos à União de 
Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco, para execução das obras de "Beneficiação 
do caminho agrícola da Várzea em Mareco". Esta comparticipação engloba o valor de 

quarenta e dois mil trezentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos que será 

deduzido à verba prevista para investimentos na União de Freguesias, a transferir por 

delegação de competências. 

Cláusula Segunda 

Período de Vigência 

Sern prejuízo do disposto na cláusula número seis, o presente contrato-programa produz 

efeitos entre o momento da sua assinatura e o da conclusão dos trabalhos a que alude a 

cláusula primeira. 

Cláusula Terceira 

Direitos e Deveres do Município de Penalva do Castelo 

Um —Compete ao Município de Penalva do Castelo: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução física e financeira dos trabalhos comparticipados;  

b) Disponibilizar, de acordo com a informação da evolução dos trabalhos, comprovada 

mediante apresentação de cópias dos autos de medição, a verba prevista no presente 

contrato-programa; 

c) Disponibilizar um técnico do Município para acompanhamento da execução dos 

trabalhos. 

Cláusula Quarta 

Deveres da União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco 

Um — Compete à União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco: 

a) Assumir o compromisso de utilizar o apoio financeiro, que ora se concede, 

exclusivamente, na obra a que se refere a cláusula primeira; 

b) Remeter informação e documentos comprovativos da execução do investimento objeto 

do presente contrato-programa ao Município de Penalva do Castelo; 

c) Assegurar a boa execução dos trabalhos previstos, de acordo com as normas técnicas e 

a legislação em vigor, de acordo com as indicações fornecidas pelo técnico do Município.  

Cláusula Quinta 

Pagamentos 

O apoio atribuído será pago mediante apresentação dos autos de medição, devendo a 

junta de Freguesia remeter cópias das faturas e recibos respeitantes aos autos 

comparticipados, ao Município de Penalva do Castelo, até dez dias depois do recebimento 

das respetivas verbas. 

Cláusula Sexta 

3 



MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Incumprimento do Acordo 

Um - O incumprimento do presente contrato-programa constitui motivo bastante para a 
sua resolução, obrigando-se a beneficiária à restituição integral de todos os valores da 

comparticipação recebida. 

Dois - Constatado o incumprimento, a beneficiária será interpelada para proceder à 

devolução da verba, entretanto recebida, no prazo de dois meses a contar da interpelação. -

Cláusula Sétima 

Informação financeira 

A despesa prevista no presente Contrato Programa tem cabimento no projeto das 

GOP/2019 número 04 420 2018/138 Ação número cinco, com o cabimento número 

23096, e o número sequencial de compromisso ,efetuado em / /dois 

mil e dezanove. 

Município de Penalva do Castelo, de de dois mil e dezanove. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato-programa entre 

o Município de Penalva do Castelo e a Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova 

do Covelo e Mareco, devendo o mesmo ser submetido a deliberação da Assembleia 

Municipal para efeitos da alínea j), do número um, do artigo vinte e cinco da Lei setenta 

e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  ---

 Está conforme 

Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Municfpio de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

GAMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: --  -  -----~ 

"44 — JUNTAS DE FREGUESIA —JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE VILA COVA DO COVELO E MARECO —CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO-PROGRAMA: 

O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta do seguinte teor: 

"Considerando que dentro do princípio da complementaridade, Municípios e Freguesias 

devem conjugar sinergias, com vista à execução de obras de interesse concelhio; 

Considerando que para a União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco se 

reveste de grande importância a construção da ponte pedonal sobre a Ribeira do 

Carapito; 

Considerando que as verbas provenientes do Orçamento de Estado, afetas às Freguesias, 

são manifestamente insuficientes para a prossecução das suas atribuições; 

Considerando que a Junta de Freguesia solicita a atribuição de um apoio por parte do 

Município e autorização para utilização de parte da verba prevista para investimentos, a 

transferir por delegação de competências, para suportar a parte não comparticipada; 

Considerando que compete à Câmara Municipal, apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, nos termos do disposto na alínea ccc), do 

número um, do artigo trinta e três do Anexo I da Leí número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, proponho a celebração do contrato-programa entre o 

Município de Penalva do Castelo e a União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e 

Mareco, anexo à presente e da mesma fazendo parte integrante, devendo o mesmo ser 

submetido a deliberação da Assembleia Municipal para efeitos da alínea j), do número 

um, do artigo vinte e cinco do Anexo I da mencionada lei. 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO DE PENALVA DO 

CASTELO E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA COVA DO COVELO E 

MARECO 
Entre o Município de Penalva do Castelo, representado pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco Lopes de Carvalho, e a União de Freguesias de Vila Cova 

do Covelo e Mareco, representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, 

Celso Tavares Lopes, é celebrado o presente Contrato-Programa, que se rege pelas 

cláusulas seguintes, o qual em cumprimento do disposto na alínea j), do número um, do 

artigo vinte e cinco da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foi 

objeto de deliberação da Assembleia Municipal na sessão de de de 

dois mil e dezanove: 
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Cláusula Primeira ---

Objeto do Acordo ---
Constitui objeto do presente contrato-programa a concessão de uma comparticipação 

financeira de trinta e três mil cento e oitenta e dois euros e dezassete cêntimos à União de 

Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco, para execução das obras de "Construção de 

ponte pedonal sobre a Ribeira do Carapito". Esta comparticipação engloba o valor de 

vinte e três mil duzentos e vinte e sete euros e cinquenta e dois cêntimos que será 

deduzido à verba prevista para investimentos na União de Freguesias, a transferir por 

delegação de competências. 

Cláusula Segunda 

Período de Vigência 

Sern prejuízo do disposto na cláusula número seis, o presente contrato-programa produz 

efeitos entre o momento da sua assinatura e o da conclusão dos trabalhos a que alude a 

cláusula primeira. 

Cláusula Terceira 

Direitos e Deveres do Município de Penalva do Castelo ---

Um -Compete ao Município de Penalva do Castelo: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução física e financeira dos trabalhos comparticipados;  

b) Disponibilizar, de acordo com a informação da evolução dos trabalhos, comprovada 

mediante apresentação de cópias dos autos de medição, a verba prevista no presente 

contrato-programa; 

c) Disponibilizar um técnico do Município para acompanhamento da execução dos 

trabalhos. 

Cláusula Quarta 

Deveres da União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco 

Um - Compete à União de Freguesias de Vila Cova do Covelo e Mareco: 

a) Assumir o compromisso de utilizar o apoio financeiro, que ora se concede, 

exclusivamente, na obra a que se refere a cláusula primeira; 

b) Remeter informação e documentos comprovativos da execução do investimento objeto 

do presente contrato-programa ao Município de Penalva do Castelo; 

c) Assegurar a boa execução dos trabalhos previstos, de acordo com as normas técnicas e 

a IegisIação em vigor, de acordo com as indicaçóes fornecidas pelo técnico do Município.  

Cláusula Quinta 

Pagamentos 

O apoio atribuído será pago mediante apresentação dos autos de medição, devendo a 

Junta de Freguesia remeter cópias das faturas e recibos respeitantes aos autos 

comparticipados, ao Município de Penalva do Castelo, até dez dias depois do recebimento 

das respetivas verbas. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Cláusula Sexta 

Incumprimento do Acordo 

Um - O incumprimento do presente contrato-programa constitui motivo bastante para a 
sua resolução, obrigando-se a beneficiária à restituição integral de todos os valores da 
comparticipação recebida. 

Dois - Constatado o incumprimento, a beneficiária será interpelada para proceder à 

devolução da verba, entretanto recebida, no prazo de dois meses a contar da interpelação. -
Cláusula Sétima 

Informação financeira 

A despesa prevista no presente Contrato Programa tem cabimento no projeto das 

GOP/2019 número 04 420 2018/138 Ação número cinco, com o cabimento número 

23097 , e o número sequencial de compromisso ,efetuado em / /dois 

mil e dezanove. 

Município de Penalva do Castelo, de de dois mil e dezanove. 

O Presidente da Câmara Municipal, 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do contrato-programa entre 

o Município de Penalva do Castelo e a Freguesia da União das Freguesias de Vila Cova 

do Covelo e Mareco, devendo o mesmo ser submetido a deliberação da Assembleia 

Municipal para efeitos da alínea j), do número um, do artigo vinte e cinco da Lei setenta 

e cinco barra dois miI e treze, de doze de setembro." 

 A presente acta foi aprovada, em minuta, no final da reunião, para 

efeitos imediatos.  

 Está conforme 

Unidade Orgánica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, 26 de setembro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

~oes~.~: ~. Jc~~~ ~o~c~ 


