
~~~ MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO ~~~ 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATA N° 04 / 2019 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE 

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

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

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

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

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Primeiro —Validação de eventuais substituições regimentais de Deputados Municipais, verificação da 

existência de quórum e aprovação da ata da última reunião: 

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

a membro Isabel de Sousa da Fonseca, substituída por Manuel Gomes de Campos. Registou-se a falta 

justificada da senhora Presidente da Junta de Freguesia de Germil e do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Real. 

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

declarou aberta a sessão.  

 Colocadas à apreciação e votação, individualmente, as duas atas das sessões anteriores, ocorridas 

em 22 de fevereiro e 22 de março do corrente ano, a Assembleia aprovou ambas por unanimidade:  

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 Segurança, referindo que no essencial foi apresentado um relatório sobre o registo 

de criminalidade no concelho, que felizmente, tem vindo a diminuir. 

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 

o membro, Luís Manuel Gomes de Albuquerque. 

 O membro Luís Manuel Gomes de Albuquerque questionou sobre a intervenção nas bermas da 

estrada Esmolfe — Sezures, por questões de segurança. Questionou qual o ponto de situação das redes 

secundárias de faixas de combustíveis e se já acionaram alguma prestação do crédito aprovado na reunião de 

vinte e nove de junho de dois mil e dezoito. Referindo-se ao painel de azulejos da obra de Requalificação da 

Antiga Praça, que na sua opinião está bonito, mas não entende o porquê do slogan - 
"Penalva do Castelo com 

vida", quais os argumentos para a expressão "com vida"? Explicou que se fosse convida do verbo convidar, 

até compreendia o slogan, mas não sendo este o sentido, não é aplicável. Pois, segundo o ranking nacional 

daquilo que cria vida nos municípios, os itens principais são: o viver (segurança, ensino, poder de compra, a 

taxa de crescimento da população e o desemprego), o visitar (as dormidas e a taxa de ocupação hoteleira) e 

os negócios (empresas), e, acontece que nos negócios somos o concelho da zona centro que está na pior 

posição de classificação, tal como nos outros itens e para finalizar a nível nacional, Penalva está nos últimos 

lugares de entre 308 concelhos 

 O Presidente da Câmara, no que respeita à limpeza das bermas da estrada Esmolfe — Sezures, disse 

que tem sido feita a limpeza das bermas da estrada regularmente, mas nesta altura do ano em que rebentam 

as ervas está a precisar de algumas reparações e vai ter isso em atenção. Relativamente às redes secundárias 

de faixas de combustível, informou que o processo que constava do plano está feito, executado e encerrado. 

Sobre o empréstimo referido, para o qual pediu a sua aprovação à assembleia, esclareceu que o mesmo não 

chegou a ser efetuado. Quanto ao ranking publicado no Jornal do Centro, de sexta-feira, também verificou 

que de facto Penalva do Castelo está no tricentésimo segundo lugar, no âmbito de trezentos e oito concelhos. 

Na sua opinião, o grande responsável por este resultado foi o Executivo anterior, do PSD, que governou 

durante doze anos este concelho e não o dotou das infraestruturas necessárias para uma avaliação positiva dos 

itens referidos. Não podem responsabilizar quem está atualmente no poder por este resultado. Tem feito todos 

os possíveis para melhorar este concelho, como está à vista. Concluiu que o membro Luís Albuquerque tem 

todo o direito de não gostar do slogan, mas não pode culpar esta Câmara por aquilo que o seu partido não fez. 

Foram doze anos de atraso; colocaram a zona empresarial num local não adequado e daí a não procura pelos 

potenciais investidores e, deveria ter sido construída há cerca de dezoito anos; não aproveitaram a 

oportunidade oferecida pelo QREN para levarem a circular à vila desde Gôje até à zona empresarial. 
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 O membro Luís Albuquerque disse que o Presidente da Câmara tem alguma razão, mas é de 

opinião que em cerca de seis anos deste Executivo já podia ter sido feito mais. Questionou se o local em 

que querem fazer a nova zona empresarial (Germil) é o ideal. 

 Em resposta o Presidente da Câmara disse que a zona empresarial a que se estava a referir, a zona 

empresarial de Germil, está próxima da A25, o que contribui para uma maior procura pelos empresários. 

Acredita que depois da variante concluída, a zona empresarial de Esmolfe terá uma maior procura por parte 

dos investidores, mas com os difíceis acessos existentes não será fácil atrair investidores. Esta obra foi mal 

localizada, mal executada e com o projeto feito á pressa, não tendo recebido a comparticipação total (seria 

comparticipada em 85% e só foi em 50%) 

 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, do seguinte ponto: 

- Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Sezures —Celebração de Contrato-Programa. 

 Após a devida apresentação e justificação feita pelo Presidente da Câmara, o Presidente da 

Assembleia colocou o assunto à apreciação da Assembleia Municipal, tendo sido deliberado e aprovado por 

unanimidade o respetivo caráter de urgência, pelo que será acrescentado no final da ordem do dia, 

constituindo o número cinco. 

 Seguidamente o Presidente da Assembleia informou que relativamente à deliberação tomada por 

este órgão em sessão ordinária de vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezanove, sobre a designação do 

Júri para recrutamento dos Cargos de Direção Intermédia de terceiro grau, foi recebido um e-mail do 

Presidente da Junta de Freguesia de Real em que alegava a respetiva inconformidade legal considerando-a 

ato nulo. Basicamente, fundamentava com o facto de aquele ato envolver a apreciação de qualidades 

pessoais pelo que a votação deveria ter sido efetuada sob a forma de escrutínio secreto e não sob a forma 

de braço no ar. Acrescentou que obteve do Presidente da Câmara a informação de que a referida deliberação 

ainda não tinha produzido qualquer efeito a não ser o envio para publicação no Diário da República uma 

vez que pretendia dar início ao procedimento concursal, sendo que esse envio poderia ser facilmente 

substituído. Ainda referiu que a Mesa tomou conhecimento e, considerando as circunstâncias foi unânime 

em reconhecer que a deliberação deveria ser repetida, desta feita por escrutínio secreto.  

 Após a justificação feita pelo Presidente da Assembleia foi o respetivo caráter de urgência 

colocado à apreciação da Assembleia Municipal, tendo sido, o mesmo, deliberado e aprovado por 

unanimidade, pelo que será acrescentado no final da ordem do dia, constituindo o número seis. 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

do Município: 

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

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

explicando e esclarecendo a Assembleia do seu conteúdo. 

 Os objetivos estratégicos mantêm-se os mesmos. 
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 Nas principais empreitadas em curso: empreitada n° 24/2016, "Construção da Nova ETAR da Vila 

de (Gôje)", pelo valor de 1.817.137,44€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 43/2016, 

"Requalificação Urbanística da Antiga Praça e Zona Envolvente", pelo valor de 104.529,78€ +IVA, em 

fase de execução; empreitada n° 21 /2017, "Beneficiação da Ponte da Nossa Senhora da Ribeira — Ínsua", 

pelo valor de 61.035,00€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 24/20 ] 7, "Sistema de Águas Residuais 

(SAR) de Castelo de Penalva", pelo valor de 168.977,98€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 

26/2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Encoberta", pelo valor de 149.972,19€ +IVA, em fase de 

execução; empreitada n° 2/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua II (Gondomar)", pelo valor 

de 202.257,09€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 4/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) 

de Roriz", pelo valor de 160.807,41€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 5/2018, "Sistema de Águas 

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

12/2018, "Beneficiação e Conservação da Rede Viária —Reparação da Ponte de Porcas", pelo valor de 

6.885,00€ +IVA, em fase de execução; empreitada n° 13/2018, "Requalificação Urbanística da Antiga 

Praça e Zona Envolvente — Infraestruturas Elétricas, de Telecomunicações eObras de Arte Corrente na 

Zona Envolvente", pelo valor de 9.105,19€ +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 e dívidas a fornecedores — 16 de abril de 2019): total de 

disponibilidades — 2.821.919,09€; participações: WRC —Agência de Desenvolvimento Regional de 

2.500,00€, MATEVISEU —Matadouro Regional de Viseu, S.A. 18.000,00€; dívida a curto prazo: créditos 

comerciais — 228.064,83€ e dívida a médio e longo prazo: créditos bancários — 1.245.995,43€. 

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

ata. 

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

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

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

Segundo — Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano 

de 2018: 

 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 apresentou uma análise sintetizada destes documentos. Nos principais 

resultados do Município de Penalva do Castelo, em dois mil e dezoito, evidenciou o reforço da consolidação 

do equilíbrio financeiro alcançado nos últimos anos. Em termos sintéticos destaca-se o reforço da 

capacidade de endividamento, face à lei em vigor; a redução da dívida bancária, em 221.188,92€; continuam 
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a manter o prazo médio de pagamento a fornecedores em três dias. Salientou que a prestação de contas 

obedece ao enquadramento legal. Execução orçamental: total da receita cobrada — 10.151.949,42€; total da 

despesa paga - 8.008.999,88€; receita corrente: regista um acréscimo de 2,47%; receita de capital: 

acréscimo de 28,64%; outras receitas: regista um decréscimo de 31,61 %; despesa corrente: acréscimo de 

5, l 0%; despesas de capital: decréscimo de 22,93%; execução das GOP's: decréscimo de 15,4%, isto face 

a dois mil e dezassete. 

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

inscreveram os membros, Patrícia Alexandra Teixeira de Albuquerque Costa, David Paulo Torres Macário e 

Luís Manuel Gomes de Albuquerque. 

 O membro Patrícia Albuquerque apresentou uma declaração, que entregou por escrito, que fica 

anexa à presente ata, da qual faz parte integrante. 

 O membro David Macário solicitou ao Presidente da Câmara esclarecimentos sobre as despesas 

com o pessoal, em particular sobre o aumento dos encargos com horas extraordinárias. Intervenção entregue 

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

 O membro Luís Manuel Albuquerque ressaltou a excelente apresentação e a qualidade técnica do 

relatório de gestão e fez uma breve análise do relatório de gestão e dos documentos de prestação de contas. 

Intervenção entregue por escrito, que fica anexa à presente ata, da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Assembleia partilhou os seguintes apontamentos resultantes da análise que fez 

destes documentos. Do relatório dos ROC's sobressai, efetivamente, o elogio ás demonstrações financeiras, 

pois apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do 

Município de Penalva do Castelo. O que significa que as contas do município são autênticas e refletem 

aquilo que aconteceu em termos de despesa e de receita. Quanto ao relatório em si, sobressai a baixa taxa 

de execução. Contudo, no que respeita à execução do orçamento, podemos verificar que as receitas de 

capital ficaram pelos trinta e seis por cento da previsão, mas ainda assim, as despesas de capital chegaram 

aos quarenta por cento. Ou seja, apesar da receita de capital ser de apenas trinta e três por cento, a despesa 

de capital foi de quarenta por cento, o que significa que efetivamente continua a haver um esforço de 

transferir verbas da receita corrente para despesa de capital. Isto é sinónimo de que este Executivo continua 

preocupado com o futuro. Extrai-se ainda do relatório que o município apresenta os indicadores económico-

financeiros bastante robustos, o que se traduz numa invejável capacidade de financiamento. 

 O Presidente da Câmara lamenta a falta de fundamentação do texto elaborado pelo membro 

Patrícia Albuquerque. No que respeita às vinte e sete alterações orçamentais, disse que era bom que visse 

que alterações foram essas, porque há revisões orçamentais e há alterações orçamentais. Esclareceu que a 

revisão orçamental é sujeita à aprovação da Assembleia Municipal e alteração orçamental é dotar 

financeiramente uma situação que não estava prevista, como por exemplo, subsídio para reparação de uma 

capela. Quanto à baixa taxa de execução, deve-se às exigências burocráticas necessárias para iniciar e 

concluir as obras, que são muito morosas. 

 Ao membro David Macário explicou que este aumento da despesa com o pessoal em horas 

extraordinárias deve-se ao esforço que o município está a fazer para que os alunos das nossas escolas saiam 



de suas casas mais tarde e regressem mais cedo. Adquiriu quatro carrinhas e colocou quatro condutores a 

fazerem estes circuitos para encurtar o percurso. É claro que pagam menos à empresa dos transportes, mas, 

têm uma despesa maior com as horas extraordinárias dos condutores das carrinhas, cerca de metade do 

valor total apresentado. Depois existem os piquetes do serviço de águas permanentemente de serviço. No 

que respeita às horas efetuadas nos eventos promovidos pelo município, informou que a alguns funcionários 

essas horas são pagas, outros são compensados em horas, é opcional. Não pode exigir aos trabalhadores 

que venham trabalhar gratuitamente para um evento da Câmara Municipal. Esclareceu que o aumento da 

despesa com o pessoal, para além destas horas extraordinárias, deve-se à admissão dos precários, devido a 

uma lei imposta pelo governo; ao descongelamento de carreiras; progressão na carreira. Mesmo assim, não 

considera as despesas com o pessoal desequilibradas. 

 Em resposta ao membro Luís Manuel Albuquerque, considera uma ofensa para este Executivo, 

que tanto tem trabalhado para melhorar as contas da Câmara Municipal, dizer que: "o despesismo está 

instalado". Recordou que quando chegou à Câmara Municipal, em dois mil e treze, as disponibilidades 

financeiras eram de cerca de dois milhões e trezentos mil euros; tinha de dívida cerca de três milhões de 

euros; tinha um défice de cerca de setecentos mil euros. Atualmente a dívida é de cerca de um milhão e 

quatrocentos mil euros, ou seja, abateram a dívida num milhão e seiscentos mil euros; tem em 

disponibilidades cerca de dois milhões e novecentos mil euros, o que resulta num saldo positivo de cerca 

de um milhão e quinhentos mil euros. Questiona como podem acusar este Executivo de despesista. Quanto 

à taxa de execução, é a mais elevada de há muito tempo. Prevê uma taxa de equilíbrio orçamental, no 

orçamento de dois mil e dezoito, de setenta e quatro, ponto quarenta e oito. Concluiu que as contas estão à 

vista e que em caso de dúvida podem consultar os documentos financeiros. 

 O membro Luís Manuel Albuquerque lamenta que o Presidente da Câmara faça regularmente 

comparações com os Executivos anteriores para se justificar, embora também ache que houve algumas 

asneiras cometidas pelos anteriores executivos, nomeadamente, terem deixado os 2 milhões e não terem 

candidatado a circular à vila, porque se eles o tivessem feito o Sr. Presidente da Câmara não estaria hoje 

nesse Lugar. O Sr. Luís apoiou os anteriores executivos mas sempre que não concordava com as ideias 

apresentadas votava contra ou abstinha-se, tem direito à sua opinião e sempre que se justificar a exporá, 

quer seja a favor, quer seja contra. 

Em relação á dívida é normal pagarem-se as dívidas conforme veem. Considera que a câmara é uma boa 

pagadora e por isso tem diminuído as dívidas. É da opinião que, se for necessário, deveria ser contraído 

empréstimo para resolver o problema da circular à vila. Esclareceu que quando falou em despesismo, foi 

relativo à despesa corrente. 

 O Presidente da Câmara disse que este Executivo prima pela transparência e que gere o dinheiro 

público com muita responsabilidade erigor. 

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

vinte votos a favor e quatro abstenções dos membros David Paulo Torres Macário, Luís Manuel Gomes de 

Albuquerque, Patrícia Alexandra Teixeira de Albuquerque Costa e Presidente da Junta de Freguesia de 

Castelo de Penalva. 



Terceiro -Orçamento Municipal para 2019 — 1.8 revisão: 

 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 esta 1 a revisão do orçamento prende-se com a transferência 

do resultado do saldo do ano anterior. 

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

inscreveu qualquer membro. 

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

vinte e dois votos a favor e duas abstenções dos membros David Paulo Torres Macário e Patrícia Alexandra 

Teixeira de Albuquerque Costa. 

Quarto -Plano de Atividades para 2019 — l.a revisão: 

 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 

inscreveram os membros, David Paulo Torres Macário e Patrícia Alexandra Teixeira de Albuquerque Costa 

 O membro David Macário apresentou a análise que o seu Grupo Partidário fez das GOP's. Ficaram 

muito satisfeitos pela inclusão de rúbrícas propostas por eles, a intervenção foi entregue por escrito, a qual 

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

 O membro Patrícia Albuquerque colocou algumas questões sobre o anfiteatro a construir. 

Intervenção entregue por escrito, que fica anexa à presente ata, da qual faz parte integrante. 

 O Presidente da Câmara, em resposta ao membro David Macário, esclareceu que a verba prevista 

para recuperação do edifício dos Paços do Concelho, foi uma candidatura, que fizeram ao Governo e que 

será comparticipada, à semelhança do edifício da Banda Musical e Recreativa, numa percentagem nunca 

inferior a cinquenta por cento. Entre outras reparações, será para melhorar a cobertura e resguardar a porta 

principal da chuva. No que respeita ao reforço da rubrica dedicada a aprendizagens inclusivas, tecnologias 

e música, explicou que é um projeto informático, também financiado através CIMVDL, para as escolas. 

Quanto à sugestão dos passadiços nas margens do Rio Côj a, concorda que seria um polo atrativo para quem 

nos visita. Não é uma obra prioritária, mas irão ter isso em atenção. Referiu que o facto de terem sido 

contempladas ideias de outro grupo partidário nestas alterações ao orçamento, é um sinal claro de que a 

democracia está a funcionar. 

 Concorda com o membro Patrícia Albuquerque de que o melhor lugar para a construção do 

anfiteatro ao ar livre é junto à Fonte do Outeiro, que também embelezaria o acesso à Casa da Ínsua, mas 

aquela dotação é para o anfiteatro coberto, que será construído junto à Biblioteca Municipal. Existe um 

projeto, ainda do tempo da Presidência do Sr. Gabriel Costa, que vai ser analisado, e se der para aproveitar 

fazem-se as alterações necessárias eaproveita-se. Não tem nenhum pudor em mandar executar uma obra, 

cuja ideia tenha sido de outro. 

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

Quinto -Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Sezures —Celebração de Contrato-Programa: 
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 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 periodo de intervenções, para o qual se inscreveu 

o membro, Luís Manuel Gomes de Albuquerque. 

 O membro Luís Manuel Albuquerque, embora não tenha ainda visto o projeto para a obra em causa, 

acha que a verba atribuída é insuficiente para a referida obra, a não ser que numa segunda fase atribuam uma 

verba seja suficiente para fazer algo que realce aquele lugar. 

 O Presidente da Câmara disse que é claro que lá irão fazer uma obra condigna, mas alertou que os 

orçamentos não são ilimitados e têm que ir gastando conforme a dimensão do orçamento disponível. É sua 

intenção fazer ali uma obra que dignifique quem a executa e dignifique os habitantes de Sezures. 

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

Sexto -Pessoal —Recrutamento dos Cargos de Direção Intermédia de 3.° Grau —Designação do Júri: 

 O Presidente da Assembleia Municipal esclareceu que se mantinha na íntegra a proposta 

apresentada na sessão de vinte e dois de fevereiro último, fïcando uma cópia anexa à presente ata e 

relembrou a constituição do júri constante da mesma: Presidente —Eng. Pedro Manuel Domingos Cabral, 

Chefe da Divisão Técnica de Urbanismo e habitação, do Município de Penalva do Castelo; Vogais efetivos 

— Domingos Almeida Rodrigues, Dirigente de terceiro Grau da Unidade Financeira, do Município de Sátão 

e Carla Maria Sousa Albuquerque, Dirigente de terceiro Grau, em regime de substituição, da Unidade 

Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos, do Município de Sátão; Vogais suplentes —

Eng. Fernando Gomes Morais, Chefe da Divisão, em regime de substituição, da Divisão de Planeamento, 

Ordenamento e Desenvolvimento Social, do Município de Sátão, que substituirá o Presidente do Júri nas 

suas faltas e impedimentos e Eng.° Celestino Jorge Esteves Rodrigues, chefe da Divisão Técnica de 

Salubridade, Comunicações, Transportes e Ambiente, do Município de Penalva do Castelo. 

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

o membro, Presidente da Junta de Freguesia de Trancozelos. 

 O Presidente da Junta de Freguesia de Trancozelos questionou se a votação é na lista que a Câmara 

Municipal designou, ou é elemento a elemento? 

 O Presidente da Assembleia esclareceu que a votação é na lista designada pela Câmara Municipal 

numa apreciação global. 

 Após as intervenções foi a proposta colocada à votação, por escrutínio secreto e sob a orientação 

da Mesa, tendo-se verificado os seguintes resultados: 

 Número total de votantes inscritos: vinte e seis 

 Número total de votantes: vinte e quatro 

 Número de votos a favor: vinte e três 

 Número de votos contra: um 

 Número de votos em branco: zero 

PERÍODO RESERVADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 



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

 O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para prestar alguns 

esclarecimentos, solicitados na Assembleia anterior. O Sr. Presidente incumbiu oVice-Presidente de dar as 

referidas respostas.  

 O Sr. Vice-Presidente iniciou a sua intervenção apresentando um documento com as respostas às 

questões que haviam sido colocadas na sessão de fevereiro, entregando-o à destinatária que havia colocado 

as questões e entregando uma cópia à Mesa para ficar anexa à presente ata, da qual faz parte integrante. 

Também projetou algumas imagens das Lages de Sangemil, desde dois mil e nove até aos dias de hoje, para 

mostrar a transformação que aquele lugar sofreu, que na sua opinião é uma mais-valia para o concelho. 

Enumerou todas as obras constantes do documento e prestou alguns esclarecimentos sobre as mesmas. 

Concluiu dizendo que em dois mil e treze havia vinte e nove pontos negros, isto é, fossas a céu aberto, neste 

concelho e depois de concluídas as ETAR's em curso, vão ser diminuídas dezasseis, financiadas, mais três 

(Paúl, Vila Cova do Covelo e Real), que foram solucionados com dinheiro da Câmara Municipal, ou seja, 

ficam dez por solucionar. Promete que vão continuar a trabalhar e havendo oportunidade e dinheiro, cá 

estarão para continuar a resolver esta situação. 

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

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

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

Municipal. 

A Assist. Técnica, 

— 
t;Í~,ì %Q~~ c~ ~ 

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;----

- Proposta: Apreciação e votação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 

2018; 



- Intervenção do membro Patrícia Albuquerque: ponto dois - Apreciação e votação do Relatório de Gestão 

e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2018; 

- Intervenção do membro David Macário: ponto dois - Apreciação e votação do Relatório de Gestão e 

Documentos de Prestação de Contas do ano de 2018; 

- Intervenção do membro Luís Manuel Albuquerque: ponto dois - Apreciação e votação do Relatório de 

Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2018; 

- Proposta: Orçamento Municipal para 2019 — 1. u revisão;  

- Proposta: Plano de Atividades para 2019 — 1."revisão; 

- Intervenção do membro David Macário: Ponto quatro -Plano de Atividades para 2019 — 1. °revisão; ---

- Intervenção do membro Patrícia Albuquerque: Ponto quatro - Plano de Atividades para 2019 —1. urevisão; 

- Proposta: Juntas de Freguesia —Junta de Freguesia de Sezures —Celebração de Contrato-Programa; --

- Proposta: Pessoal —Recrutamento dos Cargos de Direção Intermédia de 3. °Grau —Designação do Júri. 

- Intervenção do Vice-Presidente.  

]0 
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EXPEDIENTE PARA SESSÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 2019-04-24 
(Recebido desde a última sessão ordinária da AM) 

Conselho Municipal de Segurança —Enviou convocatória para reunião ordinária de 2019-

03-29, na sala de sessões do edifício dos Paços do Concelho; 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) — Enviou brochura a divulgar a 

"Caminhada Azul" inserida no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e 

Juventude, no dia 6 de abril p.p. (entretanto alterado para 13 de abril, devido à chuva); 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) —Enviou brochura a divulgar diversas 

atividades inseridas no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e 

Juventude, este ano sob o mote "Serei o que me deres ... que seja AMOR"; 

Instituto de Ciências Jurídico-Políticas (ICJP) e Confederação Nacional das Associações de 

Família (CNAF) —Divulgam Curso de Formação Autárquica, a realizar na Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa em 6 sessões aos sábados durante os meses de março, 

abril e maio; 

Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) —Respondeu ao N/ pedido de parecer 

sobre a disponibilização das gravações da Assembleia Municipal; 

Junta de Freguesia de Castelo de Penalva —Enviou brochura a divulgar o percurso pedestre 

"Rota dos Ambientes Rurais", a concretizar no próximo dia 12 de maio de 2019. 

Jornais e outras publicações recebidos das seguintes instituições: 

União das Misericórdias Portuguesas —jornal "Voz das Misericórdias" do mês de Fevereiro 

de 2019; 

Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo —Jornal "Pena Jovem" de abril; 

Convites/Convocatórias para eventos diversos: 

Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo — 13 e 15 de abril —Concertos na Casa 

da Ïnsua e na Misericórdia, respetivamente; 

Nota final: Todo o expediente recebido e aqui referido ficará no arquivo da Assembleia 

Municipal, ao cuidado dos funcionários do município indicados para colaborar com a 

mesma Assembleia que, desde já, ficam autorizados a disponibilizar para consulta a 

qualquer cidadão que o solicite. 
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Informação 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.° 8/2016, "Beneficiação eConservação -Biblioteca Municipal", pelo valor de 
7.898,19€ +IVA (fase de receção provisória); 
2.Empreitada n.° 24/2016, "Construção da Nova ETAR da Vila (Gôje)" pelo valor de 
1.817.137,44€ +IVA (fase de execução); 
3.Empreitada n.° 43/2016, "Requalificação Urbanística da Antiga Praça e Zona Envolvente" 
pelo valor de 104.529,78€ +IVA (fase de execução); 
4.Empreitada n.° 4/ 2017, "Beneficiação de Caminhos Rurais -Caminho Rural Sr.a da Ribeira 
- Jádão (Correções)", pelo valor de 11.893,44€ +IVA (fase de execução); 
5.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); 
6.Empreitada 21/2017, "Beneficiação da Ponte da Nossa Senhora da Ribeira -Ínsua", pelo 
valor de 61.035,00€ +IVA (fase de execução); 
7.Empreitada 24/2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Castelo de Penalva", pelo 
valor de 168.977,98€ +IVA (fase de execução); 
8.Empreitada 25/2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Encoberta", pelo valor de 
149.972,19€ +IVA (fase de execução); 
9.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); 
10.Empreitada 2/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua II (Gondomar)", pelo 
valor de 202.257,09€ +IVA (fase de execução); 
11.Empreitada 3/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Casal Diz", pelo valor de 
159.932,05€ +IVA (fase de execução); 
12.Empreitada 4/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Roriz", pelo valor de 
160.807,41€ +IVA (fase de execução); 
13.Empreitada 5/ 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Sezures", pelo valor de 
267.679,27€ +IVA (fase de execução); 
14.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); 
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15.Empreitada 12/2018, "Beneficiação e Consérvação da Rede Viária -Reparação da Ponte de 
Porcas", pelo valor de 6.885,00€ +IVA (fase de execução); 

16.Empreitada 13/2018, "Requalificação Urbanística da Antiga Praça e Zona Envolvente -
Infraestruturas Elétricas, de Telecomunicações e Obras de Arte Cõrrente na Zona 
Envolvente", pelo valor de 9.105,19€ +IVA (fase de execução); 

17.Empreitada 16/ 2018, "Construção da Nova ETAR da Vila (Gôje) - Trabalhos 
Complementares", pelo valor de 12.556,92€ +IVA (fase de execução); 

18.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); 

19.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); 

20.Prestação de Serviços -Procedimento 16/ 2018 DF -Serviço para instalação de redes de 

defesa da floresta contra incêndios -rede de gestão de combustível (rede secundária) 

confinante com a rede viária esubstitui-se aos proprietários e outros produtores florestais em 

incumprimento -Ajuste direto -pelo valor de 74.139,00€. 

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. Alárgamento de rua, ampliação do ramal de esgoto e água no Bairro da Escola -Roriz; 

4. Alargamento, demolição de casas, construção de muros suporte de terra -Vila Mendo -

Castelo de Penalva; 

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

rua da Escola Secundária -Ínsua; 

6. Aumento ramal de águas pluviais -Quinta da Ribeira -Sezures; 

7. Aumento ramal de água e saneamento na Quinta da Regada da Pedra -Roriz -Pindo; 

8. Aumento ramal de águas pluviais -Casal Diz -Pindo; 

9. Aumento ramal de águas pluviais e baixada de água para o acesso à SAR de Roriz -Pindo; 

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

11. Colocação de grade de proteção, junta à saída dos alunos da Escola EB2,3/S de Penalva 

do Castelo; 

12. Colocação de sinalética em diversos locais do Concelho; 

13. Colocação de sinalética na ponte de Vilar do Dão -Castelo de Penalva; 

14. Limpeza de bermas na rua das Barrocas -Ínsua; 

15. Limpeza do Parque da Sra. de Lurdes -Ínsua; 

16. Remodelação da rede de água e esgotos no Beco das Quintãs -Penalva do Castelo; 

17. Requalificação de espaços verdes -Cemitério Municipal -Ínsua. 

III -ATIVIDADES PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO MUNICÍPIO 

1.No âmbito da 8 ~ edição do projeto residente "Era uma vez...", a Biblioteca Municipal, em 

articulação com as Edições Esgotadas, promoveu, entre os dias 01 e 14 de fevere~o, diversos 

.J 
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encontros de escritores, livros e leituras com os alunos da Educação Pré-Escolar e do 1° CEB 
do concelho de Penalva do Castelo; 

2.Os Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo dinamizaram o I Passeio de TT, no dia 3 
de março; 

3.No dia 3 de março, a Câmara Municipal promoveu o desfile de Carnaval pelas principais 

ruas da vila; a s 
4.Nos dias 9 e 10 de março realizou-se mais uma edição do Fim de Semana do Cabrito e da 

a a 

iniciativa "Sabores de Penalva", nos estabelecimentos de restauração aderentes do concelho; 

5.A Biblioteca Municipal promoveu, no dia 13 de março, um encontro filosófico intitulado 

"Somos ou não somos livres?"/ "Olivre-arbítrio: liberdade ou ilusão?"; 

6.No dia 15 de março, o Município de Penalva do Castelo, integrado no Stand do Turismo 

Centro de Portugal e da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL), marcou 

presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior feira do país dedicada ao sector de 

Turismo, numa ação de divulgação e promoção turística do concelho, com destaque para os 

"produtos de excelência"; 

7.A Biblioteca Municipal acolheu, na sua sala polivalente, até ao dia 30 de março, a exposição 

evocativa do Dia Internacional da Mulher intitulada "Tráfico de Mulheres -Escravatura dos 

Tempos Modernos"; 

8.A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penalva do Castelo (CPCJ), em articulação 

com a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas associou-se, às campanhas nacionais 

levadas a cabo no âmbito do mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude, 

assinalado em abril de cada ano; 

9.Durante o mês de abril, mês dedicado à prevenção dos maus tratos na infância, a Biblioteca 

Municipal acolhe a exposição coletiva "Estendal dos Direitos"; 

10.No âmbito do "Dia Internacional do Livro Infantil", assinalado no dia 2 de abril, a 

escritora santomense Olinda Beja deslocou-se a Penalva do Castelo para apresentar o seu 

último livro, intitulado "Simão Balalão", a todas as crianças do concelho que frequentam o 4° 

ano (1° CEB); 

11.Foi assinado no dia 4 de abril, na Loja de Cidadão, o protocolo entre o Secretário de Estado 

da Administração Local e a Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo, para 

financiamento das obras de requalificação do edifício-sede da mesma; 

12.Decorreu, nos dias 5 e 6 de abril, na Casa da Ínsua, é peça de teatro intitulada "Histórias 

que Dão para Ver"; 

13.A Câmara Municipal em parceria coma União das freguesias de Antas e Matela 

dinamizou, no dia 7 de abril, um Passeio de Cicloturismo -Rota de Estrada "Lugares da 

Memória -circuito 1" e uma Caminhada; 

14.No dia 13 de abril, a CPCJ em colaboração com o Unidade Orgânica de Desporto e 

Tempos Livres, realizaram a Caminhada Azul; 

15.0 Agrupamento 149 CNE - Ínsua e a Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo 

realizaram a Representação ao Vivo da "Via Sacra, Paixão de Cristo", no dia 14 de abril; 

16.No dia 15 de abril, a Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo, com o apoio da 

Câmara Municipal promoveu o "Concerto da Semana Santa", na Igreja da Misericórdia. 

~_ ,»~,Q . .__. _ . .: ~ - _- ~-
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IV -ATIVIDADES PREVISTAS (PROMOVIDAS OU APOIADAS PELO MUNICÍPIO) 

1,A Biblioteca Municipal promove, no dia 17 de abril, pelas 18h30, um encontro filosófico sob 
o mote "A pensar morreu um burro"; 

2,A Biblioteca Municipal promove, durante este período de Férias de Páscoa, um vasto leque 

de atividades, de carácter lúdico-didático, que visara desenvolver diversas competências e 

enriquecer os tempos livres de todos os seus leitores e utilizadores; 

3.Cornernorações oficiais do 45° aniversário do 25 de Abril; 

4.A Câmara Municipal promove, no dia 26 de abril, das 18h às 20h, na Biblioteca Municipal 

uma "Sessão de Informação -Carta de Artesão e Unidade Produtiva Artesanal", como obter 

e quais os benefícios; 

5.A Câmara Municipal participa, no dia 2 de maio, na Feira Ibérica de Turismo (FIT) -

Guarda; 

6.Têm início no dia 5 de maio, os XVI Jogos Desportivos de Penalva do Castelo; 

7.Numa organização conjunta da Câmara Municipal, junta de freguesia de Castelo de 

Penalva e apoio da Associação Cultural Castro de Pena Alba, Grupo Desportivo Cultural 

Bela Vista, Centro Social Paroquial de Castelo de Penalva, Bombeiros Voluntários, Unidade 

de Cuidados à Comunidade de Pena D'Alva e Agrupamento 149 CNE - Ínsua, promovem, no 

dia 12 de maio, o percurso pedestre "PR4 PCT Rota dos Ambientes Rurais"; 

8.No dia 12 de maio, na localidade de Real, realiza-se o "VIII Encontro de Música Popular e a 

VI Mostra de Atividades e Produtos Locais", uma organização da Tuna Realense com o apoio 

da Câmara Municipal; 

9.A Câmara Municipal e a junta de freguesia de Germil dinamizam no dia 19 de maio, a 

Caminhada "Trilho entre Dão e Ludares"; 

10.No dia 19 de maio, a Câmara Municipal promove o Passeio de Cicloturismo pela "Rota 

Lugáres da Memória" -Circuito 2; 

11.No dia 26 de maio, realiza-se a Caminhada "O que nos liga", organizada pelo Grupo de 

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

12.0 Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo promove, com a colaboração da 

Câmara Municipal de Penalva do Castelo, o apoio da junta de freguesia de Castelo de 

Penalva, da União das freguesias de Mareco e Vila Cova do Covelo e da União das freguesias 

de Tavares (Travanca, Chãs e Várzea), a realização do percurso pedestre histórico-cultural 

"CAMINHO DOS GALEGOS", no dia 2 de junho de 2019; 

13.Realiza-se no dia 9 de junho o percurso pedestre "PR6 Rota dos Moinhos", na localidade 

de Vila Cova do Covelo. A iniciativa resulta de uma parceria entre o Município de Penalva 

do Castelo e a União das freguesias de Vila Cova do Covelo /Mareco; 

14.Com o objetivo de apoiar e dar a conhecer o trabalho dos diversos grupos musicais do 

concelho, a Autarquia realiza, no dia 9 de junho, mais uma edição da tradicional Festa da 

Música; 

15.A Câmara Municipal, em colaboração com a Associação Rio Côja e a junta de freguesia de 

Piado, promove a realização, no dia 23 de junho, do PR1 PCT ROTA DA SENHORA DA 

RIBEIRA, em Moinhos de Pepim -Piado. 

~-. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

V - SITUAÇÁO FINANCEIRA (saldos edívidas afornecedores - 16 de abril de 2019) 

1 -Disponibilidades: 

Caixa 
Fundos de maneio 

Depósitos à ordem 

Depósitos a prazo 

987,59€ 
4 100,00€ 

2 066 831,50€ 

~ 750 000,00€ 

Total de disponibilidades  2 821 919,09€ 

2 -Participações: 

As participações financeiras detidas pelo município são as seguintes: 

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

- 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:   228 064,83€ 

Médio e longo prazo: 

Créditos bancários:   1 245 995,43€ 

VI -RECURSOS HIERÁRQUICOS 

Nada a registar. 

VII -PROCESSOS JUDICIAIS PENDENTES 

1.Processo n° 102/16.1BEVIS 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 Feíra Semanal. Peticiona ainda 

o pagamento da quantia de € 1.748,95 a título de juros de mora vencidos e bem assim juros 

vincendos contados desde a citação até efetivo e integral pagamento. 

b.  Valor proposto da ação: 

Ainda que a Autora se encontre a peticionar o pagamento da quantia de € 12.308,00 a título 

de capital, acrescida de juros vencidos que na data da entrada da petição inicial se fixavam 

em € 1.748,95 e bem assim dos juros vincendos, sendo a soma dos dois o valor em causa, a 

Autora indica como valor da ação apenas a quantia de €12.308,00. 

c.Posição atual da ação: 

Foi realizada a audiência de discussão e julgamento, encontrando-se o processo a aguardar 

que seja proferida sentença. 

d.Parecer quanto à estimativa final de responsabilidades do Município: 
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Tendo em conta a prova produzida, quer documental, quer testemunhal prestada em sede de 

audiência de julgamento, que criou em todos os presentes, inclusive no Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, que assistiu a todo o julgamento e no Ilustre Mandatário Dr. Fernando 

Guerra, a convicção do vencimento da posição apresentada pelo Réu Município, estima-se 

que o Município de Penalva do Castelo não seja condenado no pagamento da quantia 

peticionada e, consequentemente, não seja obrigado a suportar custas processuais. 

i 

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

Cível de Viseu -juiz 2: 

a.Descrição do litígio: 

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

Findo. 

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: 
a 

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. 

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

Albuquerque Figueiredo, valor reclamado €479.367,91. 

Penalva do Castelo,ló de abril de 2019 

O Presidente da Câmara 

(Francisco Lope~ de Carvalho) 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM QUINZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE: 

"26 —RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO AND DE 2018: 
Presente o Relatório de Gestão e os documentos de prestação de contas do ano de dois miI 
e dezoito.  
A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Vereador, Gabriel de 
Albuquerque Costa, aprovar, nos termos da alínea i), 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, o Relatório de Gestão e os documentos de prestação de contas do ano de dois 
mil e dezoito, os quais se encontram integralmente elaborados e devidamente arquivados, 
estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado esubmete-los à 
apreciação e votação da Assembleia Municipal, conforme prevê a alínea 1), número dois 
do artigo vinte e cinco do anexo um, da Lei número setenta e cinco barra dois miI e treze, 
de doze de setembro. 
Mais deliberou ainda, por maioria, com uma abstenção do Vereador, Gabriel de 
Albuquerque Costa, que em função dos resultados apurados, o resultado líquido do 
exercício de dois mil e dezoito, no montante de trezentos e seis mil trezentos e cinquenta 
e um euros e setenta e cinco cêntimos, seja transferido para a conta cinquenta e nove 
"Resultados Transitados" e, considerando que a conta cinquenta um "Património" 
corresponde a mais de vinte por cento do ativo Iíquido, deverá ser repartido para a conta 
quinhentos e setenta e um "Reforço de Reservas", o montante de quinze mil trezentos e 
dezassete euros e cinquenta e nove cêntimos, correspondente a cinco por cento do 
resultado líquido do exercício, de acordo com a alínea b), do ponto dois.sete.três do 
POCAL." 

 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,ló de abril de 2019. 
A Assistente Técnica, 

~ ~ 
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RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018 

O Relatório de Gestão e documentos de prestação de contas de 2018 são documentos que 

demonstram o grau de concretização das Grandes Opções do Plano e do Orçamento Municipal 

dc 2018, aprovados por esta Assembleia Municipal. 

Salientamos, em primeiro lugar, a grande desconformidade entre as Grandes Opções do Plano 

e o Orçamento Municipal (incluindo as duas revisões realizadas no decurso do ano) aprovados 

pela Assembleia Municipal e as dotações finais das diversas rúbricas, resultantes das 27 

alterações orçamentais realizadas pelo executivo ao longo do ano de 2018. 

Uma alteração orçamental por cada 13,5 dias demonstra que, por um lado, não existiu rigor na 

elaboração do Orçamento Municipal e que, por outro lado, a execução das GOP, a gestão da 

Câmara Municipal, foi realizada ao sabor do vento e das circunstâncias ou conveniências! 

No Relatório de Gestão, verificamos que, em 2018, existiu um saldo de gerência no montante 

de 2.815.688,68 €, conforme consta no "Mapa Resumo de Fluxos de caixa". Relativamente a 

2017 (Saldo de Gerência — 1.820.745,13 €), o saldo de gerência apresenta um aumento de 

994.943,55 €, ou seja, um aumento de 55%. 

O saldo da gerência de 2018, aparentemente positivo resulta da baixa taxa de execução das 

Grandes Opções do Plano, com uma taxa de execução global de 49,17%, com uma diminuição 

de 15,4% relativamente a 2017 (RG, p.7). 

O saldo da gerência demonstra também que o Presidente da Câmara e vereadores em regime 

de permanência estão mais preocupados em fazer uma gestão dos recursos financeiros em função 

do ciclo eleitoral do que em responder às necessidades dos Penalvenses. Provavelmente, no final 

dc 2019 c em 2020, vamos assistir ao lançamento desenfreado de obras, com custos mais 

elevados e executadas de forma apressada e sem o adequado planeamento. 

Os "Relatório de Gestão e documentos de prestação de contas" são o espelho do 

conformismo, da inércia e do adiamento de investimentos estruturantes. 

Com as disponibilidades financeiras evidenciadas no saldo da gerência de 2018, o executivo 

tinha o dever de, por exemplo, executar a circular à vila de Penalva do Castelo, proceder à 

requalificação urbanística da vila (dando prioridade à requalificação da rua 1° de Dezembro), 

dinamizar a área empresarial de Esmolfe-Sezures. _ 

Penalva do Castelo, 24 de Abril de 2019 
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Antes de realizar uma análise política dos documentos, quero, para que não 
existam dúvidas, começar por assinalar a qualidade técnica e a boa 
estruturação da informação do "Relatório de Gestão" de 2018. A qualidade dos 
documentos resultam do esforço e do mérito dos trabalhadores dos respetivos 
serviços do Município. 

Uma breve análise do "Relatório de Gestão e documentos de prestação de 
contas de 2018" revela dados preocupantes sobre a situação financeira do 
Município, a falta de rigor e ambição do Presidente e vereadores em regime de 
permanência, na gestão dos recursos do Município ao longo do ano de 2018. 

Porque os números não enganam, no Relatório de gestão de 2018 e demais 
documentos que estamos a analisar, saliento os seguintes dados: 

A) Elevada dependéncia do Orçamento Municipal das transferéncias 
correntes e de capital, (que representam 65,63% do total da receita 
no ano de 2018); 

B) As receitas próprias representam apenas 22,80% da despesa total, 
isto apesar da despesa total ter dimunuído cerca de 700.000,00 € 
relativamente ao ano de 2017. 

C) Crescimento de 5,10% na despesa corrente (4.855.326.07€), que 
representam 60,62% da despesa total. Na despesa corrente, a 
despesa com pessoal (2.032.465,78 €) aumentou 9,28% e 
representou 41,86% da despesa corrente e 25,38% da 
despesa total. A despesa corrente consumiu 71,26% da 
receita corrente. 

D) A despesa de capital (3.153.673,81€) diminuiu 22,93% (-
938.403,44€) e representou apenas 39,38% do total da 
despesa. A aquisição de bens de capital no ano de 2018 
representou apenas 28,45% da receita total, tendo diminuído 
24,58%. 

E) 0 investimento representou em 2018, apenas 22,44% da 
receita total. Os fundos comunitários representaram em 2018, 
48% do investimento total. 

F) 0 resultado líquido do exercício diminuiu 56,03%, situando-
se apenas em 306.351,75€. 

~~~ 



G) As Grandes Opções do Plano/2018 apresentam uma taxa global de 
execução de 49,17%. Por várias vezes aqui foi referido que os 
investimentos nos sistemas de saneamento constituíam uma prioridade. 

Ora, no "Mapa de execução das GOP" (p. 9) verificamos que o objetivo 
"Saneamento" teve uma taxa de execução de 23,34% e que, por 

exemplo, uma das obras consideradas nos últimos anos como prioritária, 

a "Execução da ETAR da Vila - (Gôje)" teve uma taxa de execução de 

27,52% e (isto apesar de ter garantido o financiamento comunitário). 

Estes dados demonstram uma enorme ausência de estratégia na gestão 

da Câmara Municipal, no ano de 2018. 

0 despesismo está instalado. É necessário definir objectivos claros, 

planear de forma atempada e adequada. Penalva do Castelo exige mais 

rigor na execução das obras e na gestão dos recursos financeiros do 

Município. 

Penalva do Castelo, 24 de Abril de 2019 

~ 
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Após análise do Relatório de Gestão, o total de encargos com despesas de pessoal foi de 
2.052.465.78 €, tendo aumentado 9,28% relativamente a 2017. Em 2018, a despesa com pessoal 
representou 41,86% da despesa corrente (RG, Quadro, p.30) e 25,38 % da despesa total de 2018 
(RG, Quadro, p. 29). 

No ano de 2018, o Município gastou em "Horas extraordinárias" 55.250, 57 € (Mapa de 
controlo Orçamental da Despesa, p.l) (que corresponde a ~3% do total da despesa com pessoal). No ano de 
2017, os encargos com horas extraordinárias foram de 44.432,45 €. Ou seja, entre 2017 e 2018, os 

encargos com horas extraordinárias aumentaram 24,35%. 
Para que não existam equívocos, saliento, desde já, que não está em causa a necessidade do 

Município remunerar o trabalho extraordinário, nomeadamente o dos serviços de piquete de águas 
nos fins de semana e feriados ou o trabalho realizado pelos motoristas. 

No entanto, perante um aumento significativo, nos últimos anos, solicito ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal que esclareça a Assembleia Municipal sobre o seguinte: 

a) Em 2018, qual o montante de horas extraordinárias pago por cada um dos Serviços do 

Município? 

b) Quais os critérios utilizados na autorização do trabalho extraordinário? Existem limites 

impostos pela lei em vigor? 

~ 

c) Nos eventos promovidos pelo Município, tem existido pagamento de horas 

extraordinárias? 

Penalva do Castelo, 24 de Abril de 2019. 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM QUINZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE: 

"14.02 -PLANO DE ATIVIDADES -1.a REVISÃO: 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da primeira revisão às 

Grandes Opções do Plano de Atividades para o ano de dois mil edezanove e submetê-la à 

aprovação da Assembleia Municipal, conforme determina a alínea c), 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." 

 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,ló de abril de 2019. 

A Assistente Técnica, 

J~ G f _G~ Com- ~U \ C-~ 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÂRIA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

RÉALIZADA EM QUINZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE: 

"13.02 —ORÇAMENTO MUNICIPAL —1.a REVISÃO: 

A Cámara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da primeira revisão ao 
Orçamento Municipal para o ano de dois mil e dezanove, a qual prevê um aumento global 

de dois milhões quatrocentos e quinze mil duzentos e quarenta e dois euros e submetê-la à 

aprovação da Assembleia Municipal, conforme determina a alínea c), 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." 

 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,ló de abril de 2019. 

A Assistente Técnica, 

~ s~ ~ ' ~ ~ ~~ ~ ~ 50 ~.~s 
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Sobre as Modificações às Grandes Opções do Plano- para 201 

Após análise da revisão às GOP-Grandes Opções do Plano para 2019, ficamos satisfeitos por 

se incluir verba para execução das rúbricas por nós propostas. 

Destacamos: 

1. Estudo Socioeconómico do Concelho (P2, rubrica 02 232 2019 23); 

2. Programa Municipal de apoio 'Remodelação do Comercio Tradicional (P4, rúbrica, 03 341 

2019 19); 

3. Instalação da Incubadora de Empresas (P4, rúbrica 03 341 2019 20). 

No que toca à instalação da Incubadora de Empresas, a dotação final de 3520€, parece-nos 

insuficiente para um projeto desta natureza. No entanto permite começar a dar os primeiros 

passos. Para o sucesso desta ideia é importante que se entenda a realidade de outros concelhos 

vizinhos, manifestamente mais avançados nesta matéria. 

A valorização dos nossos rios é outro assunto pelo qual nos temos empenhado e aqui também 

há reforço de verbas para recuperar os açudes de Santa Clara e Ponte Porcas. Em relação à 

recuperação dos açudes devemos ser ainda mais ambiciosos, deixo uma ideia, podemos criar um 

complexo com duas praias Fluviais excelentes e um passeio natural, ligando os açudes de Ponte 

Porcas e o açude do Porto (onde se situa a captação de águas) por caminhos pedonais aproveitando 

a faixa pública na margem do rio. 

Ainda sobre as alterações às GOP 2019 solicito ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que 

esclareça a Assembleia Municipal sobre o seguinte: 

a) Edifício dos Paços do Concelho (Pl, rúbrica Ol 111 2018 1 1), 243.600,00€, beneficiações e 

conservações, a que se destina, existe um projeto fechado? 

b) Na página 3 rub. 02 251 2018 144, Aprendizagens Inclusivas: Tecnologias e Música com 

reforço de 10.000€, totalizando 49.641,00€. A que se destina em concreto este dinheiro? 

Penalva do Castelo, 24 de Abril de 2019. 
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No projeto 2019/17, GOP, página 3, "Anfiteatro Municipal" é realizado um reforço de 
100.000 €. 

Esta obra já tem localização definida? 
Já existe projeto? 

~ 

~ 

Consideramos que a zona mais indicada para um "Anfiteatro Municipal" (ar livre) é 
a zona da fonte do Outeiro; simultaneamente. deve proceder-se à reconstrução da fonte 
e à requalificação de toda a zona envolvente. 

Nos eventos realizados na Casa da Ínsua, constitui uma zona de entrada, que 
também necessita de ser dignificada. 

Penalva do Castelo, 24 de Abril de 2019. 
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 CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELI~O DE PENALVA DO CASTELO, 
REALIZADA EM VINTE E QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E 
DEZANOVE: --- -----

"44 -JUNTAS DE FREGUESLq -JUNTA DE FREGUESIA DE SEZURES -
CELEBRAÇÁO 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 Freguesia de Sezures se reveste de grande importância a 
execução das obras de "Arranjo Urbanístico do Largo da Junta de Freguesia de Sezures -
primeira fase"; 
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 que da verba prevista no corrente para 
investimentos, a transferir por delegação de competências, sejam retirados vinte mil euros 
e sejam atribuídos para apoio à referida obra; 
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 Freguesia de Sezures, 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 MUNICÌPIO DE PENALVA DO 
CASTELO E A FREGUESIA DE SEZURES 
Entre o Município de Penalva do Castelo, representado peio Exmo. Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Francisco Lopes de Carvalho, primeiro outorgante, e a Freguesia de 
Sezures, representada pelo Exmo. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Arcidres 
Rodrigues Loureiro, segundo 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 
Objeto do Acordo 

~` C`c'c>.C~e=. 

r 

1 



~>> 
~Sy_,~j

Fa~19"' i 
!Or 

"A 
DO~,S 

MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

Constitui objeto do presente contrato-programa a concessão de uma comparticipação 
financeira de vinte rnil euros à Freguesia de Sezures, para execução das obras de "Arranjo 

. urbanístico do Largo da Junta de Freguesia se Sezures -primeira fase'; por conta da 
verba prevista no corrente para investimentos, a transferir por delegação de competências. 
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 eDeveres do Município de Penalva do Castelo -

Lim -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 Sezures 

Lim - Compete à Freguesia de Sezures: 

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 

D 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 

Lim - D incumprimento do presente contrato-programa constitui motivo bastante para a 

sua resolução, obrigando-se a beneficiária à restituição integral de todos os valos da 

comparticipação recebida. 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 
CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 

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 

GDP/dois miI e dezanove número 04 420 2018/138 Ação número cinco, com o cabimento 

DI número vinte e dois mil e oitenta e três, 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 Cámara 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 Sezures, 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 

Divisão Administrativa do Município de Penalva do Castelo, 24 de abril 

de 2019. 

A Assistente Técnica, 
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Assunto 
Remetente 
Para 
Data 

Sessão Fevereiro 2019: Deliberacao nula 
<am.cdu@cm-penalvadocastelo.pt> 
am <am@cm-penalvadocastelo.pt> 
2019-04-23 14:30 

Ex.mo Sr. Presidente 

Assembleia Municipal de Penalva do Castelo 

~~J~á~ú! J~~~ 
MUrI1CfP10 DE PENALVA DO CA3TEL0 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
ENTRADA 

Bata. ~~ ~ / L~ ~i  I-~>C ~ 1`j Registo n.°  ~ ~ ~~,C~ 1 
(Corrasa~~~i8ncia recebida] 

OFuncionário  ~..cc.~.,_~~: ~:_ `.~c.:~<<.. 

Ao ler agora o projecto de acta da sessão de Fevereiro p.p. verifiquei que a deliberação tomada no ponto 

segundo é nula. 

Na altura nem, nem a Mesa nem qualquer membro da Assembleia nos apercebemos que estávamos a designar 

pessoas e sobre elas a efectuar um juízo de valor, pois o artigo 13º da Lei n.º 49/2012, refere 

claramente as qualidades que os indicados têm que ter para o exercício das funções. 

Aliás, na altura, a minha abstenção foi exactamente por não terem sido apresentados dados, como por 

exemplo uma síntese curricular, que comprovassem que aquelas pessoas reuniam as qualidades mencionadas 

no referido artigo. 

Tendo em conta o estipulado no art.º 31º do CPA, a votação teria que ser por voto secreto. Assim, e nos 

termos do art.º 161 do CPA o acto é nulo, devendo se proceder à sua reforma nos termos do art.º 164, 

produzindo, assim, efeitos à data da deliberação reformada. 

Quanto à deliberação da Câmara, tendo em conta que a acta é omissa à realização da votação por voto 

secreto, a mesma deverá ser reformada. 

• Com os melhores cumprimentos 

Pedro Pina Nóbrega 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

 COPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PENALVA DO CASTELO, 

REALIZADA EM ONZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZANOVE: 

"41 - PESSOAL - RECRUTAMENTO DOS CARGOS DE DIREÇÃO 

INTERMÉDIA DE 3.°GRAU -DESIGNAÇÃO DO JLIRI: 

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

"Considerando que, a Estrutura Interna Organizativa dos Serviços do Município de 

Penalva do Castelo, publicada nos "Diários do Republica" Segunda Serie, números cento 

e setenta e oito e cento e oitenta e oito, de catorze e vinte e oito de setembro de dois mil e 

dezoito, entrou em vigorem um de janeiro de dois mil e dezanove; 

Considerando que, a referida estrutura interna organizativa dos serviços do Município 

prevê, integrados nas Divisões Administrativa e Financeira e na de Cultura, Turisrno, 

Desporto, Tempos Livres, Comunicação, Marketing, Ação Social, Educação e Juventude, 

Unidades Orgânicas de terceiro Grau, designadamente: 

- Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos; 

- Unidade Orgânica de Gestão Financeira;  

- Unidade Orgânica de Cultura; 

- Unidade Orgânica de Desportó e Tempos Livres; 

- Unidade Orgânica de Comunicação, Marketing, Educação, Ação Social, Juventude e 

Turismo.  

Considerando que, a referida estrutura interna organizativa dos serviços do Município 

prevê ainda cargos de Direção Intermédia de terceiro grau, para assegurar a coordenação 

e chefia-das referidas Unidades Orgânicas;  

Considerando que, para melhor coordenação dessas Unidade de Apoio, é necessário a 

abertura de procedimento concursal, de modo permanente e contínuo, sob pena de ficar 

comprometida a gestão e coordenação das mesmas; 

Considerando que, os cárgos de Direção Intermédia de terceiro Grau, são providos em 

regime de comissão de serviço e os respetivos postos de trabalho encontram-se previstos 

no Mapa de Pessoal' para o ano de dois miI e dezanove, aprovado em ~ sessão da 

Assembleia Municipal de vinte e três de novembro de dois mil e dezoito, sob proposta da 

Câmara Municipal de trinta de outubro de dois mil e dezoito; 

Considerando que, o recrutamento, seleção '' e provimento dos cargos de direção 

intermédia encontram-se previstos na Lei número dois barra dois mil e quatro, de quinze 

de janeiro, na sua redação atual, adaptada à administração local pela Lei número 

quarenta e nove barra dois mil e doze, de vinte e nove do agosto, na sua redação atual;  

Considerando que, a área de recrutamento para o cargo de direção intermédia de terceiro 

grau encontra-se definida no artigo seis, do Anexo III, do Estrutura Interna 
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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO 

CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

Organizativa dos Serviços do Município de Penalva do Castelo, podendo ser recrutados 
os "trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, 

licenciados ou dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 

direção, coordenação e controlo, que reúnam, pelo menos, três anos de experiência 

profissional nas funções, para o cargo de dirigente que é aberto"; 

Considerando que, o Estatuto dos Dirigentes salvaguarda que a composição do júri de 

recrutamento dos cargos dirigentes é designada por deliberação da Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, sendo composto por um presidente e dois 

vogais (número um, do artigo treze da Lei número quarenta e nove barra dois mil e doze, 

de vinte e nove de agosto), na observância das seguintes regras: 

- Presidente designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal (número dois, artigo treze); 

- Os Vogais são designados de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida 

preferencialmente na área de recursos humanos ou da administração local autárquica 

(número três, artigo treze); 

Considerando que estão assegurados os encargos financeiros a suportar com o 

provimento do cargo em causa. 

PROPONHO:  

Um - Que a Câmara Municipal aprove a composição do júri do referido procedimento 

concursal, nos seguintes termos: 

Presidente do júri:  

- Eng. Pedro Manuel Domingos Cabral, Chefe da Divisão Técnica de Urbanismo e 

Habitação, do Município de Penalva do Castelo; 

Vogais efetivo:  

- Domingos Almeida Rodrigues, Dirigénte de terceiro Grau da Unidade Financeira, do 

Município de Sátão; 

- Carla Maria Sousa Albuquerq~ce, Dirigente de terceiro Grau, em regime de 

substituição, da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos, 

do Município de Sátão; 

Vogais suplentes:  

- Eng. Fernando Gomes Morais, Chefe da Divisão, em regime de substituição, da Divisão 

de Planeamento, Ordenamento e Desenvolvimento Social, do Município de Sátão, que 

substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos e Eng°. Celestino Jorge 

Esteves Rodrigues, chefe da Divisão Técnica de Salubridade, Comunicações, Transportes 

e Ambiente, do Município de Penalva do Castelo.  

Dois - Que a Câmara Municipal, no uso da competência que Ihe é conferida pelo disposto 
no número um, do artigo treze da Lei número quarenta e nove barra dois mil e doze, de 

~ü7 U CGy-C~G-

2 



a 

..~. 
~~q DO C%S,
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CÂMARA MUNICIPAL 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS 

vinte e nove de agosto, submeta da presente proposta à Assembleia Municipal para 

aprovação da designação do júri de recrutamento dos cargos de dirigente de terceiro 

Grau para referidas Unidades Orgânicas. " 

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 Orgánica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos 

do Município de Penalva do Castelo, l4 de fevereiro de 2019. 

A Assistente Técnica, 

r 
~,Gr~c:~ c ~;. J e~ ~ c JG Ler, c., 
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Resposta ao vosso Requerimento de 2~/02,/2019 ~ 
~~ ~ ~,~l~rc~t ~. o~ 

~~~ 2~v ( °c , D ~ ~ 2 ~, 
Obras de 2016 

Ponto 1 -Empreitada n.° 2/ 2016, "Energias Renováveis (Sistemas Solares 

Fotovoltaicos e Térmicos no Edifício da Piscina, dos Paços do Concelho, dos 

Armazéns eOficinas) -Reparação"  -Obra encerrada, estava pendente de uma 

torneira no painel do edifício da câmara. Esta obra foi realizada para corrigir 

anomalias na obra n.° 16/ 2008 "Energias Renováveis (Sistemas solares 

fotovoltaicos e térmicos no edifício da Piscina, dos Paços do Concelho, dos 

Armazéns e Oficinas". Deste modo, acionou-se a caução no valor de 8.094,00 + 

IVA em março de 2016. 

Ponto 2 -Empreitada n.° 7/ 2016, "Estrada Sezures - Boco -Quinta da Ponte -

Moradia (CM 1429 -Quinta da Ponte -Moradia -Limite do Concelho) -Muros 

de Suporte, Drenagens ePavimentação" -Obra encerrada, faltava elaborar auto 

de receção provisoria. 

Ponto 3 -Empreitada n.° 8/2016, "Beneficiação eConservação -Biblioteca 

Municipal" - O Matos &Pinto já foi à biblioteca corrigir mas o Eng, Celestino 

informou que a correção estava mal feita, já retificada, está encerrada. 

Ponto 4 -Empreitada n.° 24/2016, "Construção da Nova ETAR da Vila (Gôje)" -

Empreitada em execução. Prorrogação autorizada em 105 dias legal e 46 

graciosos mais 107 legais e 46 graciosos. (está é a maior obra de sempre no 

concelho de Penalva com uma complexidade elevada sujeita a situações 

imprevistas). A título comparativo a ETAR de Satão aprovada no POSEUR na 

mesma data que Penalva, está agora a iniciar. 

Ponto 5 -Empreitada n.° 43/2016, "Requalificação Urbanística da Antiga Praça 

e Zona Envolvente" -Empreitada em execução. Ao iniciar está obra com a 

demolição das casas existentes em ruína, houve necessidade de executar outra 

obra para sustentabilidade das casas confinantes, que motivou o atraso desta. 

Ponto 6 -Empreitada n.° 44/2016, "Estações de Tratamento de Águas Residuais 

nas Povoações -Beneficiação da ETAR de Lisei " -Empreitada encerrada, faltava 

vistoria e auto de receção provisória. 

Obras de 2017 

Ponto 1 -Empreitada n.° 4/2017, "Beneficiação de Caminhos Rurais -Caminho 

Rural Sr.a da Ribeira - jádão (Correções) " -valor da empreitada, 11893,44€ 

Irmãos Almeida Cabral II, ambiente SA. Esta empreitada foi lançada para corrigir 

anomalias da obra n.° 7/2009, "Beneficiação de Caminhos Rurais -Caminho Sr.a 



da Ribeira - Jádão", executada pela empresa "Asfabeira, Sociedade de 

Asfaltagem e Britagem das Beiras, Lda." Que se encontrava insolvente. Assim, 

iremos acionar as cauções dessa obra para pagar essas correções. 

Ponto 2 -Empreitada n.° 17/2017, "Beneficiação e Conservação da Rede Viária -

Ligação da Miuzela ao Limite do Concelho, com a Freguesia de S. Toão da Fresta 

e Acesso à A25" -Empreitada encerrada. Faltava vistoria e auto de receção 

provisória. 

Ponto 3 e 4 - Empreitada n.° 18/2017, "PARU -Plano de Ação para a Regeneração 

Urbana -Arranjo Urbanístico da Praça do Antigo Município (demolições, muros 

de contenção, revestimentos e obras de arte corrente no Beco das Quintãs)" -

Empreitada encerrada. 

Ponto 5 -Empreitada n.° 19/2017, "Execução e Beneficiação de Arruamentos nas 

Freguesias -Pavimentação da Rua das Leiras na Quinta da Regada da Pedra"  -

Empreitada encerrada. Faltava auto medição final, vistoria e auto de receção 

provisória. 

Ponto 6 -Empreitada n.° 20/2017, "Beneficiação de Arruamentos nas Freguesias 

- Arranjos nas Ruas da Cadeirinha e da Igreja, na Localidade de Germil" -

Empreitada encerrada. Faltava vistoria e auto de receção provisória. 

Ponto 7 -Empreitada n.° 21 / 2017, "Beneficiação da Ponte da Nossa Senhora da 

Ribeira -Ínsua" -Empreitada em execução. Trata-se de uma ponte sobre o Rio 

Cojâ, em que só foi permitido trabalhar quando o caudal do rio permite. 

Ponto 8 - Empreitada n.° 24/2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Castelo 

de Penalva" -Empreitada em execução. Prorrogado o prazo em 30 dias graciosos 

e 151egais. 

Ponto 9 -Empreitada n.° 25/ 2017, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da 

Encoberta" -Empreitada em execução. Prorrogado o prazo, 45 dias graciosos. 

',~ 

Obras de 2018 

Ponto 1 -Empreitada n.° 1 / 2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) da Ínsua I 

(Sr.a da Ribeira)" -Empreitada em execução, dentro do prazo inicial. 

Ponto 2 -Empreitada n.° 2/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) do Ínsua II 

(Gondomar) " -Empreitada em execução, dentro do prazo inicial. 

Ponto 3 -Empreitada n.° 3/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Casal 

Diz" -Empreitada em execução, dentro do prazo inicial. 

Ponto 4 -Empreitada n.° 4/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de Roriz" 

- Empreitada em execução, dentro do prazo inicial. 



Ponto 5 -Empreitada n.° 5/2018, "Sistema de Águas Residuais (SAR) de 
Sezures" = Empreitada em execução, dentro do prazo inicial. 

Ponto 6 -Empreitada n.° 8/2018, "Construção de Ponto de Água -Beneficiação 
do Açude do Porto no Rio Côja para Criação de Reserva de Água para Combate 
a Incêndios e para Regadios Agrícolas " - A obra está concluída, apenas falta a 

aplicação da comporta por parte do adjudicatário, o que agora não é possível 

devido ao caudal do rio, 

Ponto 7 -Empreitada n.° 9/2018, "Construção de Ponto de Água -Beneficiação 

do Açude dos Lenteirões para Criação de Reserva de Água para Combate a 

Incêndios e para Regadios Agrícolas" -Empreitada encerrada dentro do prazo. 

Ponto 8 - Empreitada n.° 11 / 2018, "Construção de Ponto de Água -

Desassoreamento do Açude na Nossa Senhora de Lurdes, no Rio Côja " -

Empreitada encerrada dentro do prazo. 

Ponto 9 -Empreitada n.° 12/2018, "Beneficiação e Conservação da Rede Viária -

Reparação da Ponte de Porcas " - A empreitada ainda não está elaborado o auto 

de medição, porque de acordo com o Eng. Celestino falta ainda reparar uma 

anomalia. 

Pontos 10 e 11 -Empreitada n.° 13/2018, "Requalificação Urbanística da Antiga 

Praça e Zona Envolvente - Infraestruturas Elétricas, de Telecomunicações e Obras 

de Arte Corrente na Zona Envolvente " -Empreitada em execução. 

Ponto 12 -Empreitada n.° 142018, "Execução e Beneficiação de Arruamentos 

nas Freguesias -Pavimentação de Acesso de Ligação entre a Rua das Leiras e a 

E.M. 603, na Quinta da Regada da Pedra " -Empreitada encerrada dentro do 

prazo. 

Ponto 13 -Empreitada n.° 15/2018, "Beneficiação e Conservação da Rede Viária 

- Beneficiação da Estrada Municipal 603 -Construção de Muro de Suporte no 

lugar de Urgueirinho " -Empreitada encerrada dentro do prazo. 

Resposta ao vosso Requerimento de 22,/02,/2019 



Ponto 1 -Empreitada 16/2018 -Construção da Nova ETAR da Vila Gojê -

trabalhos complementares. Obra no valor de 12.556,92€ +IVA, conforme 

informação técnica. 

Ponto 2 -Empreitada 1/2019 -Sistema de Abastecimento de Água ao Concelho 

de Penalva do Castelo (R1,R2,R3 e Elevado do Mártir de Pindo) -pelo valor de 

71400€, data prevista da consignação 29/4/2019, prazo de execução 30 dias. 

Ponto 3 -Empreitada 2/2019 Beneficiação e conservação dos arruamentos da 

Vila (Rua entre a Creche SCMPC e a Casa Paroquial) pelo valor de 25388,06€, 

consignação celebrada em 25/3/2019, prazo de execução 45 dias. 

Ponto 4 -Empreitada 3/2019 - Beneficiação e Conservação da rede Viária -

Ponte do Castelo sobre o Rio Dão (Guarda Corpos e Segurança). Pelo valor de 2 

.266,08€, consignação celebrada em 11/02/2019, prazo de execução 60 dias, obra 

encerrada em 12 de Março de 2019, trabalhos a menos de 25€. 

Ponto 5 -Procedimento 16/2018 DF -rede Gestão de Combustível, valor do 

procedimento 69.54b.31€ +IVA, data da consignação 7/6/2018, prazo de 

execução 180 dias, foi prorrogado por 120 dias, valor executado 61.945.27€ +IVA. 

Obra encerrada trabalhos a menos 7.601.04€. 
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