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Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Penamacor, 
realizada em trinta de setembro de dois mil e vinte 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniu no Salão da Casa do Povo de Penamacor em 

Sessão Ordinária, a Assembleia Municipal de Penamacor.------------------------------------

Nos termos do artigo 492 do Regimento da Assembleia Municipal resultante do requerimento apresentado 

pelo Presidente da Mesa, António Maria Vieira Pires a suspender o mandato pelo período de noventa dias e na 

sequência do requerimento apresentado pelo Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Francisco 

José Pires Abreu Esteves a solicitar escusa de desempenho das funções de Prime iro Secretário da Mesa 

Integrando a bancada do Partido Socialista como Deputado Municipal eleito pelo Partido Socialista nas 

eleições autárquicas, a presente Sessão da Assembleia Municipal foi iniciada pela Segunda Secretária da Mesa 

eleita por list a no dia vinte de outubro do ano dois mil e dezassete para const ituição da Mesa da Assembleia 

Municipal de Penamacor, Valéria Gonçalves Cruchinho que passou na presente Sessão Ordinária a exercer 

funções em substit uição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. ---------------------------

A Segunda Secret ária da Mesa em exercício de funções por substituição do Presidente da M esa da 

Assembleia Municipal, deu conhecimento do ponto um do Período de Antes da Ordem do Dia - Informações 

sobre o funcionamento e reconstituição da Mesa da Assembleia Municipal. Informou da necessidade de se 

proceder à reconstituição da Mesa da Assembleia Municipal, porque a Mesa da Assembleia Municipal não 

pode funcionar com um elemento. Solicitou ao líder de Bancada do Grupo Político Movimento lndepe nd ente 

"Penamacor - Um Concelho no Coração" que propusesse um elemento para exercer as funções de Primeiro 

Secretário e a líder de Bancada do Grupo Polftico - "Partido Socialista" propusesse um elemento para exercer 

as funções de Segundo Secretário.------------ ----------------------------------- ----

O Deputado M unicipal Manuel Marcelo solicitou a palavra que lhe foi concedida. ----------------------

Deputado Manuel Marcelo:--------- ------------- ---- ------------------ ----------

Saudou todos os presentes e congratulou a Segunda Secretária por estar a presidir a presente Sessão Ordinária 

da Assembleia Municipal. Esclareceu que a reconst ituição da Mesa da Assembleia Municipal tem de ser feita 

por eleição e não pode ser feita por sugestão da Senhora Presidente em exercício de funções. Concordou com 

a sugestão apresentada pela Segunda Secretária em exercício de funções por substituição do Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal, de que a Mesa da Assembleia Municipal seja constituída por um elemento do 

Partido Socialista e por um elemento do Movimento Independente "Penamacor - Um Concelho no Coração" 
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para a coadjuvamos trabalhos para a eleição. Informou que perante o pedido de suspensão de mandado por 

90 dias do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e o pedido de escusa do Primeiro Secretário da Mesa, 

para a reconstituição da Mesa da Assembleia Municipal existe a necessidade de se eleger pelo menos um 

Primeiro Secretário para o mandato, podendo também ser eleito um Presidente da Mesa, que irá exercer as 

funções de Presidente da Mesa em exercício, em substituição do Presidente titular pelo período de suspensão 

do seu mandato. Explicou que só existe necessidade de recompor a Mesa da Assembleia Municipal quando 

perde a maioria, neste caso concreto sendo eleito o Primeiro Secretário a Mesa da Assembleia Municipal pode 

funcionar nesta reunião com a Senhora Presidente em exercício e com o Primeiro Secretário eleito. 

Disponibilizou-se a coadjuvara Senhora Segunda Secretária da Mesa em exercício de funções por substituição 

do Presidente da Mesa da Assembleia Munlclpal no processo de eleição, informando que após a eleição de 

reconstituição da Mesa, a Mesa seja ocupada pelos eleitos.----------------------------------

De acordo com a sugestão apresentada pelo líder de Bancada do Movimento Independente "Penamacor - Um 

Concelho no Coração", a Segunda Secretária da Mesa em exercício de funções por substituição do Presidente 

da Mesa da Assembleia Municipal convidou os líderes de bancada dos dois Grupos Políticos para coadjuvamos 

trabalhos de eleição do Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal. Informou que é uma votação 

nominal e terá de ser feita por voto secreto.-------------------------- -----------------

Foi presente a este órgão deliberativo para efeitos de aprovação, uma proposta subscrita pelo Partido 

Socialista a propor para eleição de Primeiro Secretário da Mesa, a Deputada Municipal Maria Elisa Caria Va~ 

Sousa Manteigas.---------------------------------------------------------------

Procedeu-se de seguida ao processo de eleição por escrutínio secreto para o que foram distribuídos boletins 

de voto a todos os membros da Assembleia Munkipal. ------------------------------------------

Efetuada a votação, escrutínio e contagem dos votos obteve-se o seguinte resultado: vinte (20) votantes, 

quinze (15) votos a favor, um (1) voto contra e quatro (4) votos em branco. ---------- ---------------

A proposta do Partido Socialista mereceu Aprovação por MAIORIA, tendo sido eleita para Primeira Secretária 

da Mesa, a Deputada Municipal Maria Elisa Caria Vaz Sousa Manteigas. --··--------------------

A presente Sessão da Assembleia Municipal foi presidida pela Segunda Secretária da Mesa, Vai é ria Gonçalves 

Cruchlnhoem exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, tendo 

sido coadjuvada pelos membros, Maria Elisa Manteigas do Grupo Político "Partido Socialista", eleita como 

Primeira Secretária da Mesa e pelo Deputado Municipal Samuel Osório do Grupo Político Movimento 
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Independente "Penamacor- Um Concelho no Coração" convidado a integrar a presente Sessão da Assembleia 

Municipal, na qualidade de Segundo Secretário da Mesa. ------------------------------

Resultante ainda do requerimento apresentado pelo membro António Vieira Pires que solicitou a suspensão 

do seu mandato pelo período de noventa dias, procedeu-se conforme o estlpulado nos artigos 782 e 792 da Lei 

169/99 de 18 de setembro alterada e republicada pela Lei S-A/2002 de 11 de Janeiro à convocação o elemento 

seguinte na lista pelo grupo político "Partido Socialista" das eleições autárquicas de dois mil e dezassete, a 

cidadã Sara Marisa Femandes de Oliveira Nunes que após as formalidades conducentes ao Ato de Posse, 

tomou de imediato o seu lugar na bancada do respetivo grupo político. ---------- ------ -----------

Resultante do requerimento apresentado pelo membro Carlos Alberto Pires que solicitou a suspensão do seu 

mandato pelo período de trinta dias, procedeu-se conforme o estipulado nos artigos 782 e 792 da Lei 169/99 

de 18 de setembro alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro à convocação do elemento 

seguinte na lista pelo grupo político "Partido Socialista" das eleições autárquicas de dois mil e dezassete, o 

cidadão José Pires André que após as formalidades conducentes ao Ato de Posse, tomou de imediato o seu 

lugar na bancada do respetivo grupo político. ---------------------------------------------

Resultante do requerimento apresentado pelo membro Renato Robalo da Silva que solicitou a suspensão do 

seu mandato pelo período de noventa dias, procedeu-se conforme o estipulado nos artigos 782 e 792 da Lei 

169/99 de 18 de setembro alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro à convocação do 

elemento seguinte na lista pelo grupo político "Partido Socialista" das eleições autárquicas de dois mil e 

dezassete, o cidadão Mauro Emanuel Pinheiro Sllvelro que após as formalidades conducentes ao Ato de 

Posse, aceitou tomar o seu lugar na bancada do respetivo grupo político e fez parte da presente Sessão por 

videoconferência.----------------------------------------------------------------

Após ter verificado a existência de quórum, a Segunda Secretária da Mesa em exercício de funções por 

substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por aberta a Sessão eram vinte horas e 

quinze minutos.-------------------- -------------- - ------ -----------------------

Verificada a comparência dos Senhores membros da Assembleia, registaram-se as seguintes presenças: Valéria 

Gonçalves Cruchinho, Maria Elisa Manteigas, Samuel Osório, Manuel Marcelo, Guida Leal, Sara Nunes, 

Francisco Abreu Esteves, João Luís Vaz, Nuno Vaz Gonçalves, Rogério Silvestre da Cruz, Mauro Silveiro 

presente por videoconferência, Hélio Crucho, Patrícia Leitão presente por videoconferência, José André e 

Sandra Almeida.------------ ----- ------------------- -------- ------------------ --

Presentes e por inerência estiveram também os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia: Luís Vaz, Álvaro 
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Gil Leitão, André Jacinto Silva, João Alves, António Gil, Silvlno Vinha Veigas, António José Robalo, António ~ 
Pinto.------------------------------------------------------------------------

Foi registada a ausência do Presidente da Junta do Vale da Senhora da Póvoa, João Campos. -------------

Presentes, por parte do órgão Executivo, estiveram o Presidente da Câmara Municipal António Luís Beites 

Soares, o Vice-Presidente Manuel Joaquim Robalo e o Vereador Filipe Batista, encontrando-se ausentes a 

Vereadora Sandra Vicente e a Vereadora Anabela Campos. ---------------- --------------------

A presente Sessão Ordinária teve a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------

1. Período de Antes da Ordem do Dia, nos termos do art!! 15!! do Regimento em vigor. 

1. Informações sobre funcionamento e reconstituição da Mesa da Assembleia Municipal. 
2. Informações sobre expediente. 
3. Análise e votação da Ata n.!! 3 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal - quinze de junho de 

dois mil e vinte. 

4. Análise e votação da Ata n.º 4 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal-vinte e cinco de junho 

de dois mil e v inte. 

5. Análise e votação da Ata n.2 5 da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal - vinte e três de 

julho de dois mil e vinte 

6. Intervenções dos Senhores Deputados Municipais, nos termos do Regimento da Assembleia 

Municipal. 

li. Período da Ordem do Dia, nos termos do art!! 162 do Regimento em vigor. 

7. Eleição de um (1) representante da Assembleia Municipal a Integrar a CPCJ -Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Penamacor, em substituição de um elemento designado que deixou de 

exerceras suas funções. 

8. Apreciação da Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal. 
9.lnformações relativas aos atos praticados ao abrigo da Lei 6/2020, de 10 de abril (regime excecional 

com vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da 
doençaCOVID-19). 

10. Apreciação, d iscussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Projeto de Regulamento 
Municipal de Apoio à Educação. 
11. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara M unicipal de Modelo de Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Penamacor para o ano de 2021. 
12. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Taxa de IMI a cobrar em 
2021. 
13. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Empreitada de Reabilitação 
dos Sistemas de Abastecimento de Água a Penamacor. 
14. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal Proposta de Fornecimento de 

Energia Elétrica em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal. 
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15. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Apoio Financeiro às 
Freguesias no âmbito da Pandemia C0VID-19. 
16. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Alteração do Fundo 
Municipal de Emerg@ncia Empresarial com Prorrogação do Prazo. 

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal pronunciou que se está a viver um ano atípico devido à doença "C0VID-19", pandemia 

que assola o Pais e o Mundo. Informou que devido à mesma não houve lugar à presença de público na Sessão 

da Assembleia Municipal.•······----------------- - ---------------------------------· 

o Deputado Municipal Manuel Marcelo solicitou à Segunda Secretária da Mesa em exercício de funções por 

substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal para que em conformidade com o disposto do 

Regimento Municipal da Assembleia Municipal, se proceder à sua apreciação, se proceda à leitura da carta de 

pedido de suspensão do Presidente da Mesa, António Maria Vieira Pires e à leitura da carta enviada pelo 

Deputado Municipal Francisco Abreu Esteves a solicitar escusa do exercício de funções de Primeiro Secretário 

integrando o Grupo Parlamentar de Deputados Municipais da Bancada do "Partido Socialista" pelo qual foi 

eleito pelo eleitorado do Concelho de Penamacor nas últimas Eleições Autárquicas.--···---------------

Após a leitura das cartas a Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Senhores(as) Deputados(as) Municipais quem 

pretendia inscrever-se para apreciação do documento.•·-·----------------------------------

Inscreveu-se o Deputado Municipal Manuel Marcelo.•····--------------------------------···· 

Deputado Manuel Marcelo:•·····------------------··-----------------------------

Expressou que após a reconstituição da Mesa da Assembleia Municipal a Sessão já pode iniciar os seus 

trabalhos. Em nome do seu grupo parlamentar desejou as boas vindas aos novos membros que tomaram 

posse. ••···- --------------------------------------------------------------

Alertou que os documentos que existem na Mesa da Assembleia Municipal não são documentos pessoais, são 

documentos oficiais que devem ser partilhados com os Deputados Municipais antes da realização da Sessão da 

Assembleia ou no início da mesma. •····---------- --------------------- -------------

Proferiu que o pedido de suspensão por motivo de doença apresentado pelo Deputado Municipal e Presidente 

da Assembleia Municipal António Maria Vieira Pires encontra•se fundamentado na Lei. Em relação ao pedido 

de escusa de funções de Primeiro Secretário, enviado à Mesa da Assembleia Municipal pelo Deputado 
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Municipal Francisco Abreu Esteves e a respetiva decisão de Integrar a função exclusiva de Deputado M'un!cipal 

eleito pelo "Partido Socialista" nas últimas Eleições Autárquicas do Concelho de Penamacor, o Deputado ..,., 

Manuel Marcelo Informou que o pedido de escusa não está previsto na Lei. Informou que o seu Grupo 

Parlamentar fez várias pesquisas e existe um parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 

Região Centro - "CCDRC", subscrito pela Diretora Geral do Gabinete Jurídico, Doutora Maria José Castanheira 

Neves "escusa" é idêntico a cessar por opção própria. O parecer está subscrito para Presidente da Mesa, mas 

aplica-se a qualquer membro da Mesa da Assembleia Municipal. Referiu que vai ler Primeiro Secretário onde 

se lia Presidente da Mesa. E cita: "Se o Primeiro Secretário da Mesa cessar por opção própria o exercício desse 

cargo para que foi eleito, não existe enquadramento legal para tal situação, limitando-se a Lei a prever e a 

regular apenas a hipótese de destituição da Mesa, por parte da Assembleia Municipal. Sendo um dos deveres 

dos eleitos locais, participar nas reuniões dos Órgãos para que foram eleitos e nos cargos para que foram 

eleitos, salvo melhor opinião, poderá ser posta em causa a possibilidade desta renúncia voluntária ao cargo de 

membro da Mesa da Assembleia, considerando-seque faz parte dos deveres dos eleitos permanecerem nos 

referidos cargos, a menos que renunciem ou se suspendam os próprios mandatos de eleitos locais." (fim de 

citação). O Deputado Manuel Marcelo disse que é o que a Lei prevê, o parecer refere que se deve equacionar a 

forma de substituir o Primeiro Secretário que cessa voluntariamente apenas o exercício deste cargo, 

continuando como membro da Assembleia e podem levantar-se algumas questões de carácter jurídico, mas 

não de carácter político. O Deputado referiu que o seu Grupo Parlamentar não levanta qualquer obstáculo 

político à continuidade do Deputado Municipal Francisco Abreu Esteves. --·------------------··----

Sobre a narrativa do que aconteceu referiu que existem dois ou três documentos de que teve conhecimento 

que têm alguma pertinência. Expressou que os documentos têm sido pedidos num diálogo direto com o 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Disse que o Presidente da Mesa, Doutor Maria Vieira Pires o 

informou do seu pedido de suspensão e que os documentos já se encontravam na Câmara Municipal. Foi 

Informado que o Primeiro Secretário da Mesa de imediato pediu escusa de funções e perguntou se o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal aceitou o pedido de escusa apresentado. Obteve a informação do Senhor 

Presidente da Mesa que não aceitou, nem podia aceitar porque já tinha pedido a sua suspensão. O Deputado 

Municipal perguntou se existiam documentos escritos e foi informado pelo Presidente da Assembleia que lhe 

enviava os documentos que foram enviados à Mesa da Assembleia Municipal. O Deputado Municipal M an ue 1 

Marcelo informou que em seu nome e como representante do seu Grupo Parlamentarenviou quatro pe d Idos 

à Mesa da Assembleia Municipal e não obteve resposta a nenhum dos pedidos por parte do Primeiro 

Secretário em exercício de funções. Referiu que tem conhecimento que o Senhor Presidente da Assembleia 
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não fez nenhum Despacho ao pedido de escusa apresentado pelo Primeiro Secretário da Mesa. O Depu'lad.o 

Municipal Manuel Marcelo expôs ao que a Mesa da Assembleia Municipal não dava conhecimento e clarificava 

os pedidos solicitados. O Senhor Presidente da Mesa enviou-lhe vários documentos e teve conhecimento que 

no dia um de setembro de dois mil e vinte o Primeiro Secretário da Mesa dirigiu-se formalmente ao Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal com um ofício/informação a comunicar que se trata de uma 

decisão que Já havia tomado há alguns meses atrás, mas considerando as sessões extraordinárias que tiveram 

lugar em Junho e Julho e pelo facto de ser um período de férias aguardou a entrega do documento para o 

início de setembro. Referiu que existe um conjunto de factos e circunstâncias, assim como não se rever em 

muitas atuações políticas que têm sido tomadas nos últimos tempos levaram-no a tomar esta decisão 

solicitando a sua compreensão. O Primeiro Secretário informou no ofício/informação que deu conhecimento 

do seu teor à Segunda Secretária da Mesa da Assemble ia Municipal, à Uder de Bancada do seu Grupo Político 

- "Partido Socialista" e ao Presidente da Câmara Municipal. O Deputado Municipal Manuel Marcelo indicou 

que o ofício/informação apresentado pelo Deputado Municipal Francisco Abreu Esteves não solicitou 

Despacho do Senhor Presidente da Mesa. O Deputado Municipal informou os presentes que o Senhor 

Presidente da Mesa deu-lhe conhecimento da resposta que enviou ao Primeiro Secretário. O Presidente da 

Mesa respondeu por escrito ao Primeiro Secretário, que tinha recebido a sua informação e que lamentava, 

encontrava-se com problemas de saúde e que decidiria da sua presença a partir deste mês na Assemblela 

Munlcipal. Referiu que não conseguia deslumbrar o motivo de tantas divergências nos eleitos do Partido 

Socialista e que iria facilitar a situação a quem tiver ambições políticas, não sendo esse o seu caso. O Senhor 

Presidente da Mesa terminou referindo que viu o que nunca pensou ver.--------------------------

0 Deputado Municipal Manuel Marcelo questionou o Deputado Francisco Abreu Esteves se tem algum 

Despacho a aceitar o seu pedido de escusa,--------------------------------------------

Disse que o Senhor Presidente da Mesa por motivos de saúde não estava a exercer as suas funções e o 

Primeiro Secretário em exercício por substituição não deu resposta aos quatro requerimentos solicitados pelo 

seu Grupo Parlamentar à Mesa da Assembleia Municipal. Um requerimento diz respeito ao pedido de uma 

cópia de uma carta que o Senhor Presidente da Assembleia diz ter escrito e mandado registada ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. O Deputado Manuel Marcelo disse que se tratando de um documento 

administrativo e institucional escrito pelo representante de todos os Deputados Municipais, pediu-se cópia do 

mesmo e da resposta por parte do Senhor Presidente da Câmara. O segundo requerimento apresentado à 

Mesa foi a solicltar que a mesma fizesse um pedido de parecer jurídico à Associação Nacion ai das Assembleias 

Municipais em relação à interpretação do Regimento no que diz respeito ao facto do Presidente da Câmara 
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Municipal não dar concretização legal aos relatórios do Estatuto dos Direitos de Oposição referentes aos anos 

dois mil e dezoito e dois mil e deza,ove conforme determina a Lei 24/98 de 16 de março. ----------------

0 Deputado Municipal referiu ainda que no dia dezasseis de agosto, pediu à Mesa da Assembleia o envio de 

cópia das aprovações em minuta da última Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal e solicitou que 

fosse pedido um parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro "CCDRC" sobre o 

impedimento dos Senhores Presidente da Junta de Freguesia votarem nas tomadas de decisão no Contratos 

lnteradministrativos com as Juntas de Freguesia.----------------------------------------

Expôs que neste período o Senhor Primeiro Secretário estava a substituir o Senhor Presidente da Mesa, mas 

não respondeu às solicitações feitas à Mesa da Assembleia Municipal. Referiu que o Senhor Primeiro 

Secretário da Mesa deixou de colaborar com a Mesa da Assembleia Municipal por opção própria apresentando 

escusa do exercício de funções de Primeiro Secretário da Mesa, sendo que esta, não é uma figura que se 

encontra esplanada na Lei. -------------------------------------------------------

Documentalmente apresentou dois factos: Existiu a notícia confirmada de que o Senhor Primeiro Secretário da 

Mesa informou o Senhor Presiden:e da Câmara Municipal no dia 01/09/2020 do pedido de escusa do exercício 

de funções de Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal apresentado ao Senhor Presidente da 

Mesa e restante Mesa da Asseml:leia Municipal. Disse que na Reunião do Executivo Municipal de 18/09/2020 

o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi questionado pelo Vereador do Grupo Parlamentar Movimento 

Independente - "Penamacor Um Concelho no Coração" acerca de pedidos de suspensões, demissões ou 

renúncias de membros da Mesa da Assembleia Municipal de Penamacor. O Senhor Presidente da Câmara 

informou que não existia nenhuma demissão na Assembleia Municipal de Penamacor. De acordo com o 

Regimento da Assembleia Municipal existia um requerimento apresentado pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municlpal à Mesa da Assembleia Municipal a suspender o mandato por 60 dias. ---------------

O Deputado Municipal Francisco Abreu, solicitou a palavra à Segunda Secretária da Mesa, em exercício de 

funções por substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, que lhe foi concedida.----------

Deputado Francisco Abreu:-------- -------------- ------------------------------------

Cumprimentou t odos os presentes e desejou à Mesa da Assembleia Municipal a realização de um bom 

trabalho.--------------------------------------- ------------------ --------------

Pronunciou que a política também se faz por meias palavras e meias verdades, porque as outras meias 

verdades são mentiras. A sua inter,enção surge no sentido das intervenções anteriores, vem repor a verdade e 

a sua defesa. Informou que é verdade que desde há três meses que tem carta escrita para o pedido de escusa, 

com data de 29/07/2020, 20/08/2020 e 01/09/2020. Disse que há uma nota que é preciso ter em conta, 
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' 
questionou de que forma e onde o Deputado Manuel Marcelo teve conhecimento de alguns elementos. 

Referiu que dos elementos apresentados pelo Deputado existem aspetos a terem conta. Disse que enviou a 

sua carta com o pedido de escusa de não continuar a exercer as funções de Primeiro Secretário às 9h34m do 

dia 01/09/2020 ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Referiu que a título de cortesia informou a 

Segunda Secretária da Mesada Assembleia Municipal, a Líder do Grupo Político pelo qual foi eleito e o Senhor 

Presidente da Câmara. Disse que o que não foi dito, considerando-se aqui "as referidas meias verdades" é que 

às 12h29m do dia 01/09/2020, o Senhor Presidente da Mesa respondeu-lhe conforme o reportado na 

intervenção do Deputado Manuel Marcelo. Disse que na resposta do Presidente na Mesa não existe 

informação nem qualquer intenção de entregar suspensão de mandato, diz e cita: "decidirei da minha 

presença a partir deste mês. (fim de citação). O Deputado Francisco Abreu disse que três horas após o envio 

da sua carta com o pedido de escusa do exercício de funções de Primeiro Secretário, recebeu a resposta 

escrita do Senhor Presidente da Assembleia Municipal e este referiu que ainda não tinha decidido se iria ou 

não continuar a exercer as funções de Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Penamacor.Exclamou 

que após o dia 01/09/2020 Já existia informação divulgada na comunicação social. Disse que um órgão da 

comunicação social regional já tinha conhecimento do teor da sua carta e até entrou em contacto telefónico. 

O Deputado Municipal Francisco Abreu disse que nunca divulgou nenhuma informação e respondeu à 

comunicação social que não pretendia falar do assunto.--------------------------------------

Disse que chegou à Mesa da Assembleia Municipal e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal uma carta 

manuscrita pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal com data de 31/08/2020. Expôs que 

nessa carta é comunicado pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 30 dias de suspensão de 

mandato a ter efeito a partir do dia 01/09/2020. O Deputado Municipal questiona o porquê de no dia 

01/09/2020 às 12h29m, quando respondeu por e-mall a sua carta não referiu a sua Intenção de suspensão de 

mandato. Disse que a carta do Senhor Presidente da Assembleia Municipal só chegou ao secretariado da 

Assembleia Municipal no dia 15/09/2020. Questionou qual o intuito de no dia 31/08/2020 se querer 

suspender o mandato por 60 dias e no dia 01/09/2020 respondeu de acordo com o já referido atrás. No dia 3 

ou 4 de setembro a oposição já sabia da existência da carta que tinha enviado ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal e a comunicação social já tinha conhecimento do assunto. Proferiu que quem tem 

desejo de suspender o mandato a 31/08/2020, não responde a 01/09/2020 a dizer que vai decidir e só 

comunica a sua decisão ao Secretariado da Assembleia Municipal quinze dias depois. Perguntou como é que o 

Senhor Deputado Municipal Manuel Marcelo teve conhecimento da resposta que o Senhor Presidente da 
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Assembleia Municipal lhe enviou. Expôs que na leitura que o Deputado Manue I Marcelo fez, não referiu nem .,;;,,. 

deu conhecimento das datas dos documentos.-------------------------------------------

Aceita que existam interpretações jurídicas sobre a apresentação do seu pedido de escusa de desempenho de 

funções de Primeiro Secretário. A sua leitura é que, para que se desempenhem cargos de responsabilidade 

num órgão e com funções nas Mesas que coordenam e dirigem trabalhos, é necessário que exista votação e 

eleição do plenário. Disse que a saída de um órgão ou a não continuidade de uma determinada função no 

mesmo é de opção e livre escolha pessoal. Sobre as questões levantadas pelo Deputado Manuel Marcelo 

acerca de não ter obtido respostas às solicitações feitas à Mesa da Assembleia Municipal, disse que há muitos 

meses atrás que nem ele como Primeiro Secretario da Mesa, nem a Segunda Secretária da Mesa e o Apoio 

Administrativo da Assembleia Municipal recebeu qualquer mandato da parte do Senhor Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal para tratar destes assuntos. Explicou que não podia informar ou tomar qualquer 

decisão sobre os assuntos porque não havia despacho do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia para o 

fazer. Referiu que de acordo com o Regimento da Assembleia Municipal o Primeiro Secretário só tem 

competências nos assuntos quando o Presidente da Mesa da Assembleia as delega por escrito e só deve 

substituir o Presidente da Mesa nas suas faltas e impedimentos. Informou o Deputado Municipal Manuel 

Marcelo que não tinha problema em despachar os requerimentos enviados à Mesada Assembleia Municipal, 

mas tinham que lhe ter sido delegada por escrito essa competência. Disse que o facto de não ter obtido 

respostas aos seus requerimentos, não se deve aos Secretários da Mesa, mas ao Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal. Enunciou que se o Deputado Manuel Marcelo tinha entendimentos e melas verdades 

que ia buscar a Castelo Branco nos diversos encontros, que por diversas vezes teve com o Senhor Presidente 

da Mesa a propósito destes assuntos. Expôs que como Primeiro Secretário não tinha qualquer 

responsabilidade nos pedidos que vinham da parte do Deputado Manuel Marcelo e do seu Grupo Parlamentar, 

porque não tinha qualquer mandato ou despacho escrito da parte do Senhor Presidente da Mesa para poder 

responder às solicitações. Disse que essa responsabilidade é do Presidente da Assembleia Municipal que pode 

delegar por despacho nos Secretários da Mesa, situação que não ocorreu. Questionou diversas vezes o Apoio 

do Secretariado da Assembleia Municipal se o Presidente da Mesa tinha despachado para os Secretários da 

Mesa assuntos para tratar. Declarou que tem o direito de decidir sobre a continuidade ou não do cargo que 

ocupa na Assembleia Municipal e à defesa da sua integridade.----------------------------------
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o Deputado Municipal Manuel Marcelo, solicitou a palavra à Segunda Secretária da Mesa, em exercício de 

funções por substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para defesa da honra, que lhe foi 

concedida.------------------------------------------------------------------

Deputado Manuel Marcelo:-------------------------------------------------------

Declarou que não é detentor de nenhuma procuração do Senhor Presidente da Mesa e Deputado António 

Maria Vieira Pires, pelo período da sua suspensão. Desejou as suas rápidas melhoras e da famllia e que 

regresse o mais rápido possível para que todo este assunto fique esclarecido.----------------------

Referiu que não gostou de ouvir falar em meias verdades e meias mentiras e seriedade. Disse que não entende 

o facto de ter vindo para o gabinete do Senhor Presidente da Câmara Municipal uma carta com data de 

31/08/2020, como é que a carta chega ao Secretariado da Assembleia Municipal a 15/00/2020. Trata-se de um 

problema orgânico e político e de acordo com as palavras proferidas pelo Deputado Francisco Abreu havia um 

contencioso entre o Primeiro Secretário e o Presidente da Assembleia e isso conduziu provavelmente à 

apresentação da situação de escusa, figura que juridicamente não existe. Disse que a partir do momento em 

que chega à Autarquia o pedido de suspensãopor60 dias apresentado pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, é Imediatamente e legalmente substituído pelo Primeiro Secretário da Mesa, mas não foi o que 

aconteceu. Proferiu ainda que o Senhor Primeiro Secretário que não teve despacho à informação do seu 

pedido de escusa.------- - -------------------------- ----------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou de seguida ao ponto dois da Ordem de Trabalhos - leitura do expediente que 

deu entrada na Mesa da Assembleia Munlclpal e à prestação de informações ou esclarecimentos que à Mesa 

cumpre produzir, reiterando que todos estes documentos ficam à disposição para consulta dos Deputados 

Municipais. Comunicou que no dia 13/10/2020 irá decorrer o Processo Eleitoral de eleição indireta do 

Presidente e de um Vice-Presidente das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. A eleição 

decorrerá a nível nacional em reunião de Assembleia Municipal em todos os Municípios do país. Comunicou 

aos Senhores Deputados Municipais e membros do Executivo Mun icipal que dia 13/10/2020 vai ser convocada 

uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Penamacor para a eleição do Presidente da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro.-------------------------------

Deu conhecimento de duas recomendações entregues à Mesa da Assembleia Municipal pelo Deputado 

Municipal Manuel Marcelo, Uder de Bancada do Grupo Parlamentar Movimento lndependente"Penamacor -

Um Concelho no Coração", que foram apresentadas pela Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções 

por substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. Procedeu à leitura da primeira 
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recomendação, que diz respeito à ausência de respostas aos requerimentos e questões que o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal tem encaminhado para o Executivo Municipal ao longo das várias Sessões 

da Assembleia Municipal, em que não existe respostas por parte do Presidente da Câmara Municipal, 

mantendo-se um obstinado e ilegal muro de silêncio. -----------------------------------------

O Deputado Municipal Manuel Marcelo pediu a palavra.------------------------------------

Deputado Manuel Marcelo: ------------------------------------------------

Expressou que não tendo recebido nenhuma evolução sobre o atrás referido e de acordo com o que foi dito 

pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal na reunião n.º 4 na Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal de 25 de junho, na página três e cita: "O Senhor Presidente da Mesa informou os Senhores 

Deputados Municipais, Senhor Presidente da Câmara Municipal e Vereadores que remeteu carta registada, 

com aviso de receção com todos estes problemas ao Executivo Municipal. Comunicou que os requerimentos e 

documentos entregues na Mesa da Assembleia Municipal são enviados ao Executivo Municipal, esclareceu que 

não cabe ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal apresentar demandas e queixas ao Ministério 

Público sem ter do mesmo uma resposta cabal. Referindo ainda que acerca das Execução Fiscais e dívidas da 

água, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Municipal não tem nenhuma informação". (fim de citação). 

O Deputado Municipal disse que em função do Senhor Presidente da Assembleia Municipal ter escrito e 

enviado ao Executivo Municipal uma carta registada com aviso de receção, interrogou-se; do porquê?! Porque 

sendo os dois Presidentes (da Câmara e da Assembleia Municipal} do mesmo Partido Político, o que terá 

levado o Presidente da Assembleia Municipal ter t ido a necessidade de enviar uma carta escrita com aviso de 

receção ao Presidente da Câmara. Considerou que se tratou de uma carta institucional subscrita pelo Senhor 

Presidente da Assembleia representante legitimo de todos os Deputados Municipais e solicitou cópia da 

mesma, mas não recebeu nenhuma informação da Mesa da Assembleia Municipal e voltou a insistir junto do 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal.----------------------------------------

Esclareceu que o Presidente da Assembleia Municipal é representante de todos os Deputados Municipais da 

Assembleia Municipal e dos partidos políticos que a constituem. Informou que sempre manteve com o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal um diálogo cordato e transparente, trocando impressões abertas e 

construtivas. Acerca do assunto do pedido de escusa apresentado pelo Primeiro Secretário da Mesa, o 

Deputado Municipal Manuel Marcelo disse que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal entendeu 

enviar-lhe e dar-lhe conhecimento dos documentos que tinham sido enviados para a Mesa da Assembleia 

Municipal, declarando que foi dessa forma que teve conhecimento dos e-mails trocados entre o Primeiro 

Secretário da Mesa e o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. •··--·-------------------
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Sobre o facto do Senhor Presidente da Câmara Municipal não ter dado conhecimento da carta aos Senhores 

Vereadores que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal lhe enviou e ao Executivo Munlclpal, o 

Deputado Municipal informou que Senhor Presidente da Assembleia Municipal lhe enviou cópia da mesma. ---

0 Deputado Manuel Marcelo expressou que os documentos não devem estar na gaveta, ou atrás do palco da 

política democrática depois do 25 de abril. O Deputado Municipal partilhou o teor da carta que o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal enviou ao Senhor Presidente da Câmara e Executivo Municipal no dia 

18/05/2020. E cita: "Assunto: Comunicação Verbal do Senhor Deputado Municipal Manuel Marcelo. O 

Deputado Municipal solicitou uma reunião, onde foram referidas várias irregularidades, algumas que estão 

ainda na sua mão responder enquanto Presidente da Câmara; e outras que já estão no Ministério Público, pelo 

que não se pronuncia sobre as mesmas. Cita algumas questões apresentadas verbalmente pelo Deputado 

Manuel Marcelo: 1 - Um Adjunto teria recebido subsídios irregularmente (vencimento de adjunto), não 

reunindo as condições legais para isso, e essa situação financeira está a ser apreciada pelo Tribunal de Contas. 

2 - A situação da Estrada da Malcata, processo que já se encontra no Tribuna!. 3 - Obras que não concretizou 

na Freguesia de Pedrógão de São Pedro. 4 - Deslocação a Istambul, que está enquadrada na justiça. 5 -

Pagamento e recebimento irregular de água, particularmente em restaurantes. 6- Existência de fornecimento 

de água sem relação contratual. 7 - As execuções fiscais encontram-se por executar. O Presidente da 

Assembleia refere na carta que foi proposto pelo Deputado Municipal Manuel Marcelo que não fossem pagas 

as senhas de presença aos membros da Assembleia Municipal que têm dívidas com a Câmara Municipal. Diz 

que a Lei não confere ao Presidente da Mesa da Assembleia Municipal poderes para exonerar seja quem for. 

Sem mais, despede-se do Senhor Presidente da Câmara Municipal, pedindo que tome medidas e se entender 

informe os Senhores Vereadores, para os envolver e tocarem todos as mesmas teclas do piano. "(fim de 

citação).------------------------------------- ---------------------------------

0 Deputado Municipal disse que face ao exposto está descrito o motivo pelo qual o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal teve de escrever a carta. O Presidente da Câmara Municipal não cumpre a Lei e não 

responde aos assuntos e às questões que lhe são levantadas. O Deputado Municipal democraticamente 

solicita que seja cumprida a Lei e recomenda à presente Mesa da Assembleia Municipal que promova o 

respeito pela prática das competências legais. Recomenda e solicita que o Presidente da Câmara pratique a 

legalidade e responda aos requerimentos entregues através da Mesa da Assembleia Municipal deforma a ser 

promovido o funcionamento democrático da Autarquia de Penamacor.----------------------------
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A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou à leitura da segunda recomendação entregue à Mesa da Assembleia Municipal 

pelo Deputado Manuel Marcelo. A recomendação diz respeito a dívidas de água, de efluentes e recolha de 

resíduos sólidos que não são cobradas pela Autarquia. Existem várias dezenas de devedores, entre os quais, 

estão dois membros das Assembleia Municipal: o Deputado Francisco Pires Abreu Esteves e o Presidente da 

Junta da Freguesia de Benquerença. Ê referldo que na recomendação apresentada na Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal realizada a 25 de junho, existirem vários documentos do conhecimento do Executivo 

Municipal e do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal que demonstram objetivamente 

existirem os processos de devedores. Nesses processos, o Serviço de Execuções Fiscais tentou cobrar tais 

dívidas, culminando com a emissão dos correspondentes mandatos de penhora. A entrega dos mandatos de 

penhora foi efetuada no gabinete do Presidente da Câmara mas ai ficaram bloqueados, Impedindo a efetíva 

cobrança das dividas. Na recomendação apresentada é exposto que não tendo conhecimento de qualquer 

evolução sobre o assunto, j unta-se cópia dos documentos que fundamentam a ilegal e injusta situação de 

desigualdade: Despacho do Vice-Presidente datado de 18/07/2018, informação do Coordenador Técnico, 

responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais datada de 24/07/2018 e de 24/08/2018 e e -mail do Advogado 

que presta serviço à Câmara Municipal, dirigido ao Vice-Presidente da Câmara Municipal. ----------------

O Deputado Municipal Manuel Marcelo pediu a palavra.-------------------------------- --------------

Deputado Manuel Marcelo: -------------------------------------------------------

Expressou que a recomendação apresentada na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 25 de junho não 

produziu efeitos. Disse que nessa Sessão Ordinária os nomes dos membros da Assemble ia Municipal foram 

referidos, mas não constam na Ata. Expôs que o problema de fundo das dívidas que a Câmara Municipal ainda 

não recuperou já deu entrada do dia 03/03/2020 na secretaria do Tribunal da Comarca de Castelo Branco. 

Disse que acerca de 15 dias foi convocado pela Inspetora da Policia Judiciária e teve uma sessão de trabalho 

sobre este assunto. Disse que após ter sido ouvido como testemunha, outras testemunhas serão ouvidas. 

Explicou que os documentos que estão na posse da Polícia Judiciária e que foram apresentados no Tribunal, 

não estão sob sigilo. Referiu que o que se encontra sob sigilo é a investigação da Polícia Ju diciárla, que fará um 

relatório que enviará para o Ministério Público. Disse que por enquanto trata-se de um processo 

administrativo que diz respeito a um conjunto de devedores que não paga dividas de água antigas. As dividas 

de água mais recentes de acordo com um Despacho do Vice-Presidente da Câmara, é aplicado o corte ao 

fornecimento de água. Expôs que aos devedores de dívidas de água antigas não lhes acontece nada, os 

mandatos de penhora não são executados, mas esse é um assunto da Polícia Judiciária. O Deputado Municip a 1 
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manifestou que o que está em relevância é o facto de dois destes devedores serem membros da Assembleia 

Municipal. Na Sessão da Assembleia Municipal de 25 de junho o Presidente da Junta de Freguesia de 

Benquerença não estava presente, mas o Deputado Francisco Abreu Esteves, na altura Primeiro Secretário da 

Mesa da Assembleia Municipal disse que já tinha solicitado várias vezes à Câmara Municipal que lhe 

apurassem a dívida de água, mas parece que até ao momento a Câmara Municipal ainda não apurou a dívida e 

esta existe. Disse que deve haver justiça perante os noventa e tal porcento de Munícipes que pagam o 

fornecimento de água todos os meses. Disse que as dívidas de água existem após o ano 2013, ou seja são 

dívidas que já existiam no anterior mandato e continuam no mandato presente. Informou que a lei prevê que 

sejam escrutinável o mandato anterior e o atual. O Deputado Municipal informou que teve conhecimento dos 

documentos que anexou à presente recomendação através da mecânica e regras internas do funcionamento 

do serviço da Câmara Municipal e com o contacto com o serviço. Expôs que os documentos apurados surgiram 

provavelmente pelo sentimento de indignação perante a injustiça e perante a lesão dos recursos financeiros 

do Concelho e da Autarquia que não são de nenhum elemento do Executivo Municipal, são valores que são do 

Concelho e não são cobrados. Disse que a Lei em Democracia tem resposta para estes casos, informou que 

existe uma lei onde é referido que as dívidas não cobradas e se apurar que existiu intenção de não as cobrar, 

têm de ser pagas por quem não as cobrou. Disse que o documento 1 anexo à recomendação entregue à Mesa, 

é um Despacho datado de 18/07/2020 elaborado pelo Vice-Presidente da Câmara para a resolução de uma 

situação. Surgiu na sequência de um documento elaborado por um cidadão que tem relevância política na 

Assembleia Municipal, dirige à Câmara Municipal a solicitar que lhe sejam feitas as contas da dívida de água. O 

Deputado Manuel Marcelo disse que no serviço de Execuções Fiscais e de acordo com os documentos que se 

encontram anexos à recomendação, lê-se que o consumidor Francisco Abreu Esteves terá tido uma rotura no 

fornecimento de água no Verão e no Natal do ano de 2015. O Deputado Municipal Manuel Marcelo referiu 

que no ano de 2018 existiam 49 processos de execução fiscal referente a dívidas de faturação. Disse que 

existiram várias informações dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, mas o Despacho elaborado 

pelo Vice-Presidente da Câmara surge para resolução da situação. E Cita: 'Tomando-se em consideração os 

dados integrantes do processo acima referenciado relativamente à reclamação de processamento excessivo 

de água, saneamento e RSU resultante de rotura predial, ordena-se o desencadeamento das seguintes ações 

por parte dos serviços competentes: Primeiro: Anulação da dívida em execução fiscal, com notificação por 

escrito ao requerente. Segundo: Confirmação da ocorrência de rotura por parte dos serviços externos, 

conforme referenciado nas exposições apresentadas pelo reclamante para fazer parte integrante do processo. 

Terceiro: Regularização da faturação, em função do enquadramento regulamentar, da informação dos serviços 
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externos e na sequência das diligências anteriormente ordenadas respeitantes ao processo referenciado 

precedidas da respetiva notificação escrita ao requerente para a sua validação. Quarta: Elaboração de plano 

de pagamento para formalização da quitação da dívida reformulada com notificação escrita ao requerente, em 

conformidade com a solicitação por ele formalizada." (fim de citação). O Deputado Manuel Marcelo explicou 

que o pagamento das dívidas em parcelas é sempre da iniciativa do devedor, desde que fosse apresentado à 

Câmara Municipal que aceitaria, como aceita a qualquer munícipe. Perante o Despacho proferido, os serviços 

perguntaram por escrito quais os processos de execução fiscal que eram para anular. (documentos 2 e 3 da 

recomendação). Disse que existiram várias trocas de informações entre o Coordenador Técnico responsável 

pelo serviço de execuções fiscais e o Vice-Presidente, que detêm o pelouro respeitante aos serviços externos e 

de água e saneamento. O Deputado Manuel Marcelo disse que entretanto estava a decorreru m processo com 

n.!! 40/2017 {que entretanto já se encontra arquivado) no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, 

que resultou de uma queixa anónima em que o réu foi José Pires Abreu Esteves. Esclareceu que o seu Grupo 

Político e na qualidade de Líder e representante nunca apresentaram queixas anónimas, todas as queixas 

apresentadas são assinadas e subscritas por si e elementos do seu grupo parlamentar. Sobre o exposto, o 

advogado (signatário) que representa a Câmara Municipal de Penamacor informou o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, que os documentos solicitados devem ser enviados à Procuradora da República junto do 

Tribunal Administrativo Fiscal conforme explicita o ofício de 11/09/2018, porque os documentos não foram 

remetidos. O Deputado Municipal fez uma análise aos documentos e e-mail entregues junto da recomendação 

e refere que existem pendentes pelo menos 49 processos de execução fiscal, correspondente a 49 faturas de 

água, saneamento e resíduos, que não foram pagas. O Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal a ordenar a anulação da dívida em execução fiscal foi enviado à Procuradoria da República (TAF). O 

Deputado Municipal expôs que o Despacho do Senhor Vice -Presidente não teve efeito Interno na Câmara 

Municipal, mas resolveu a questão junto da Procuradoria da República. O Deputado Municipal deixou a 

interrogação, será que a questão terá ficado mesmo ficado mesmo resolvida? Aguarda-se informações da 

investigação da Polícia Judiciária. Proferiu que a Mesa da Assembleia o Senhor Presidente e o Executivo 

Municipal não resolveram nenhuma destas questões. ---------------- ------------------- ---·· 

O Deputado Municipal Francisco Abreu Esteves pediu a palavra. --------- ----- ----- ----------- - 

Deputado Francisco Abreu:•······-----------------------------

Expressou que mesmo tendo deixando de ser Primeiro Secretário da Mesa desde o dia 01/09/2020, deve 

continuar a meter peso, respeito ou o que quer que seja, à oposição. Disse que o Deputado Manuel Marcelo 

por diversas vezes tem referido as dívidas de água nesta Assembleia Municipal, pronunciou que os valores das 
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dívidas de água são milhões de vezes superiores aos da sua dívida de água e à dívida de água do Presidente da 

Junta de Freguesia de Benquerença. Perguntou de que forma o Deputado Manuel Marcelo detêm em seu 

poder correspondência privada e pessoal trocada entre um casal de cidadãos e uma instituição. Informou que 

desde o ano 2016 que ele e a sua esposa, Manuela Abreu Esteves Pires têm vindo a trocar correspondência 

com o Município de Penamacor. Expressou que é Deputado da Assembleia Municipal, mas a sua esposa não 

faz parte da Assembleia Munlcipalde Penamacor e o Deputado Municipal Manuel Marcelo detêm documentos 

desta cidadã. Nenhum Deputado Municipal deve deter em seu poder documentos pessoais de cidadãos. O 

Deputado Municipal informou que o assunto referente à dívida de água está a ser tratada há mais de4 anos e 

se, a questão não está resolvida não é da responsabilidade do membro da Assembleia Municipal nem da 

cidadã. Nunca negou a existência de uma dívida de água e explicou ao Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Castelo Branco que na qualidade de cidadão e cidadã, não deixará de pagar o que tiver que pagar, mas não 

paga nem mais um cêntimo para além do que deve pagar. Referiu que antes destas cartas chegarem ao serviço 

da Câmara Municipal de Penamacor, foi informado de que tal como aconteceu a um cidadão emigrante em 

França, proprietário de uma casa na Freguesia de Meimoa, teve uma rotura de água e não estando na 

Freguesia provou que não podia ter consumido os metros de água que se tinham perdido no solo. Explicou 

que o pagamento dos resíduos sólidos urbanos e das taxas de esgoto são indexados ao consumo da água. O 

Deputado Municipal disse que enquanto não for apurado o real valor do número de metros de consumo de 

água consumido e que seja apurado o valor real a pagar da taxa dos resíduos sólidos urbanos e esgoto, 

enquanto as contas não estiverem devidamente feitas, ele e a cidadã não têm de pagar água à instituição. 

Disse que a questão da divida de água não é do Presidente da Junta de Freguesia de Benquerença, diz respeito 

ao empresário, Investidor e cidadão Álvaro Luís Gil Leitão, e diz respeito a um espaço que é de sua 

propriedade. Disse que de igual forma, pedem a este cidadão para pagar o que não tem de pagar. Disse que 

não podem ser os cidadãos a resolver estas situações, compete aos serviços da Autarquia tratar estes 

assuntos. O Deputado Municipal Francisco Abreu disse que tem cópia de toda a correspondência trocada por 

si e pela cidadã, também sua esposa, com a Autarquia. Foi enviado há 4 anos um requerimento datado de 

21/11/2016 e existem ofícios datados de 22/03/2018, 14/06/2018, 16/06/2018, sobre este assunto. Expressou 

que o Deputado Manuel Marcelo está a usar esta situação como arma de arremesso político. Perguntou o 

porquê de não se falar por exemplo do que acontecia em mandatos anteriores. Esclareceu que esses 

mandatos foram anteriores aos liderados pelo atual Presidente da Câmara António Luís Beites Soares e 

respetivas Mesas da Assembleia Municipal. Expôs que em determinados serviços do Município, se vendiam 

produtos que não pertenciam à Autarquia, o dinheiro era colocado à parte numa caixa e era entregue 
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diretamente à pessoa, não entrando nenhum cêntimo nas contas da Autarquia. Disse que é um espaço da 

Autarquia que está aberto ao público e recebe cidadãos visitantes onde são vendidos produtos do M u nlcípio, 

cujo dinheiro entra para os cofres da Autarquia. Na altura falou com os funcionários desse serviço e perguntou 

acerca da venda desses produtos particulares e foi-lhe informado que tinham autorização e cumpriam ordens 

do Executivo Municipal. O Deputado elucidou que nesse tempo o Presidente da Mesa não era o Doutor 

António Maria Vieira Pires, nem ele era Primeiro Secretário da Mesa, era outro Presidente da Assembleia e 

outros Membros da Assembleia Municipal. Disse que de acordo com o exposto, todos deveriam ter tido o 

direito de poder colocar os seus produtos particulares à venda nos espaços/serviços da Autarquia, recebendo 

o lucro da venda. A Autarquia prestava esse serviço sem que o dinheiro entra-se nas contas do Munidpio. O 

Deputado expressou que não iria referir nomes, deixando as conclusões ao critério e à responsabilidade dos 

presentes. Proferiu que quando alguém se assume nesta bancada como impoluto, com superioridade moral e 

ética e incorruptível contra tudo, terá de explicar estes factos. Disse que se necessário, como membro da 

Assembleia Municipal poderá solicitar que os funcionários venham dizer à Assembleia Municipal o que 

acontecia nesse anterior mandato, e quem é que recebia o dinheiro. A Câmara pagou os custos desse produto 

mas o dinheiro não ia para a Autarquia, ia diretamente para os bolsos dessas pessoas. -----------------

Terminou a sua intervenção dizendo que tem documentos que provam a vontade do cidadão e cidadã em 

resolver o problema da água e se o assunto não é resolvido, não pode ser imputado aos cidadãos, não pode 

ser imputado ao cidadão que foi eleito democraticamente pela população para ser membros da presente 

Assembleia Municipal. Aludiu que já é desagradável enquanto cidadão a ser permanentemente referidos, 

enxovalhados e condenados permanente mente. Disse que pretende saber como é que documentos seus e da 

sua esposa saíram dos serviços da Câmara Municipal. ------------------------------------------

0 Deputado Municipal Álvaro Leitão pediu a palavra. ------------------------- ---------------

Deputado Álvaro Leitão:----------------------------------------------------------

Cumprimentou a Mesa da Assembleia Municipal, Executivo Municipal, Deputados Municipais e Comunicação 

Soclal.----------- - -------- -------------------------- - - ------------------------

Agradeceu as palavras em sua defesa proferidas pelo Deputado Francisco Abreu. Disse que existem telhados 

de vidro, que a seu tempo se irá comprovar se existem ou não. Disse que não trouxe nenhuma documentação, 

mas tem memória e assume os seus atos enquanto cidadão Álvaro Luís Gil Leitão e não como Presidente da 

Junta, como já foi referido. Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal se tinha contratualizado 

com o Deputado Manuel Lopes Marcelo para o departamento jurídico da Câmara Municipal para tratar de 

alguns assuntos que estão na posse do Município. Se não existe nenhuma avença pronunciou que o Deputado 
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Manuel Marcelo tem acesso privilegiado a muitos dos documentos que existem nos departamentos da Câmara 

Municipal. Disse que foi aprovada a Lei de Regulamento de Proteção de Dados, mas não tem vindo a ser ~~ut:· 

aplicada. Foram apresentados nesta Sessão pelo Deputado Manuel Marcelo uma panóplia de documentos que 

gostaria de saber como é que o Deputado Municipal os obteve. Disse que não existiu a aplicabilidade da Lei da 

Proteção de Dados referente aos cidadãos visados, Francisco Abreu e Álvaro Leitão. Disse que não recebeu 

nenhum documento do Município a pedir a sua autorização que os seus dados pessoais sejam disponibilizados 

a outros. Informou que a seu tempo a Polícia Judiciária também terá conhecimento desse facto e que prestará 

as declarações que tiver de prestar junto das autoridades. Disse que contratualizou serviços com o Município e 

tem pago esses serviços por débito bancário. Explicou que quando recebeu uma notificação de dívida emitida 

pela Câmara Munlclpal, dirigiu-se ao serviços do Município questionou o porquê da notificação, recusou-se a 

pagar o que lhe foi pedido, porque estavam a pedir- lhe o pagamento de um serviço que não usufrui. Disse que 

na qualidade de cidadão e munícipe Álvaro Gil Leitão tem a sua empresa instalada num local onde não passa 

conduta de saneamento, como tal não tem de pagar taxa de saneamento, não tem de pagar por um serviço 

que não usufrui. Informou que tem uma fossa séptica legalizada, solicitou à Autarquia que lhe retirassem a 

taxa de saneamento, que fizessem o retroativos e apurassem as contas. -----------------------------

O Deputado Municipal Manuel Marcelo, solicitou a palavra à Segunda Secretária da Mesa, em exercício de 

funções por substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, para defesa da honra, que lhe foi 

concedida.------------------------- -----------------------------------------

Deputado Manuel Marcelo:-·····-------------------------------------------------

Proferiu que especulações diretas ou Indiretas de posições que aqui foram afirmadas em relação à sua postura 

e à Câmara Municipal declarou por sua honra que são infundadas e não têm aplicação nenhuma. Conforme já 

referiu, expôs que encontra dentro da Câmara Municipal um sentimento mais ou menos generalizado de 

indignação com situações de injustiça e de más práticas de gestão. Explicou que os documentos que foram 

usados para instruir o processo junto do Tribunal e da Judiciária recolheu-os da sua caixa do correio na 

Freguesia de Aranhas, assim como as duas cartas anónimas que já trouxe à apreciação em anterior sessão da 

Assembleia Municipal e outros documentos que estão junto a outros processos que estão a decorrer na Polícia 

Judiciária e no Tribunal. Para terminar, afirmou que todas as especulações políticas em que não falam em 

nomes, não merecem crédito. •····-------------- --------------------··---------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou de seguida ao ponto Três da Ordem de Trabalhos - Apreciação, discussão e 
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votação da proposta de Ata da Sessão número três realizada em quinze de junho de dois mil e vinte, tendo 

perguntado aos membros presentes se tinham alguma proposta de alteração à mesma. Solicitou a palavra o 

Deputado Municipal António Pinto.---------------------- ------------------------------

Deputado António Pinto: ------------------------------------------------------------

Cumprimentou a Mesa da Assembleia Municipal, Executivo Municipal, membros da Assembleia Municipal e 

Comunicação Social. Solicitou correção à Ata. As correções apresentadas foram aceites, para se proceder à 

devida correção. ------------------------------------------ ------------------------

Colocada à votação, foi a proposta de Ata número 3/2020 APROVADA POR MAIORIA, com vinte (20) votos a 

favor e três (3) abstenções dos Deputados Municipais Sara Nunes, Mauro Siiveiro e José André. ------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exerclclo de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou de seguida ao ponto Quatro da Ordem de Trabalhos - Apreciação, discussão e 

votação da proposta de Ata da Sessão número quatro realizada em vinte e cinco de junho de dois mil e 

vinte, tendo perguntado aos membros presentes se tinham alguma proposta de alteração à mesma. Solicitou 

a palavra o Deputado Municipal Manuel Marcelo.---------------------------- ---------------

Deputado Manuel Marcelo:--------------------------------------------------------

Referiu que na página n.!l 7, na sua intervenção; no esforço de fazer síntese à Ata existem algumas omissões 

que não foram transcritas. Considerou que após a audição da grava~o devem serfeitas as devidas correções, 

porque existem questões que foram publicadas na Comunicação Social, mas não estão em Ata. Disse que na 

gravação no minuto 49.26 consta gravado: "A Mesa quer fazer votações ineptas e quer a Mesa ser capturada 

pelo Senhor Presidente da Câmara, connosco não contam". No minuto 60.01 da gravação consta: dirigindo-se 

ao Presidente da Câmara: "Não venha lá com o papão. O Senhor pode ter bolsos de vários tamanhos onde 

cabe muita gente, mas nós não cabemos, não aceitamos que o Concelho de Penamacor seja um território fora 

das Leis da República." O Deputado Municipal disse que o exposto teve eco na comunicação social e por isso 

solicita que seja colocado na redação da Ata. Na página 11 da Ata n.º 5 existe um problema que diz respeito 

aos factos dos Contratos lnteradministrativos terem sido votados pelos Senhores Presidentes da Junta de 

Freguesia. Disse que a questão foi colocada pelo Presidente da Junta da União de Freguesia de Pedrógão de 

São Pedro e Bem posta que se ausentou da sala para não votar uma ilegalidade. ------- -----------------
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" A Segunda Secretária da Mesa, em exerclclo de funções por substituição do Presidente da Mesa da ..,./ 

Assembleia Municipal, Informou e esclareceu o Deputado Municipal que o plenário estava a apreciar a Ata n. 2 

4. ------------- --------------------------------------------------- ----------

O Deputado Manuel Marcelo pensou que já se estava a fazera apreciação da Ata n.2 S. --------- ---------

Colocada à votação, foi a proposta de Ata número 4/2020 APROVADA POR MAIORIA, com dezanove (19) 

votos a favor e quatro (4) abstenções dos Deputados Municipais Rogério Cruz, Sara Nunes, Mauro Silveira e 

José André.------- ------------ ----------------------- --------------- ---------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou de seguida ao ponto Cinco da Ordem de Trabalhos - Apreciação, discussão e 

votação da proposta de Ata da Sessão número Cinco realizada em vinte e três de julho de dois mil e vinte, 

tendo perguntado aos membros presentes se tinham alguma proposta de alteração à mesma. Solicitou a 

palavra o Deputado Municípal Manuel Marcelo.----------- -- ---------------------
Deputado Manuel Marcelo:•····-----------------------------------------------

Em relação à apreciação da Ata n.Q 5 e em complemento à intervenção anterior, referiu que na página 19 

consta: "neste momento o Presidente da União de Freguesia de Pedrógão de São Pedro e Bem posta ausentou -

se da sala, Invocando o Código do Procedimento Administrativo não votando o ponto em discussão". O 

Deputado Manuel Marcelo explicitou que o Senhor Presidente da Junta a União de Freguesia de Ped rógão de 

São Pedro e Bemposta estava informado e os outros Senhores PresidentesdaJunta não estavam informados 

de que a sua votação tinha impedimento legal.----------------------------------------------

Colocada à votação, foi a proposta de Ata número 5/2020 APROVADA POR MAIORIA, com vinte (20) votos a 

favor e três ( 3) abstenções dos Deputados Municipais Sara Nunes, Mauro Silve iro e José André. ------ - -----

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou de seguida ao ponto Seis da Ordem de Trabalhos - Intervenções dos Senhores 

Deputados Municipais.--·--------------------------------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal perguntou quem pretende inscrever-se para intervenções a terem lugar no Período de 

Antes da Ordem do Dia de acordo com o Regimento da Assembleia Municipal. •·····------------------

1nscreveram-seos Deputados Municipais, Rogério Cruz e Manuel Marcelo,·······----------------
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A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assemblela Municipal, passou de imediato a palavra ao Deputado Rogério Cruz. ----------------------

Deputado Rogério Cruz: -··-------------------------------------------------------

Cumprimentou a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, restantes Membros da Mesa, Senhor 

Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Deputados Municipais e Comunicação Social. ····----------

Relembrou que no dia 04/09/2019 morreu uma Senhora de 55 anos na Estrada Nacional 233, uma Estrada 

fatídica que carece de obras. No dia 02/09/2020, foi colocado online na base dos contratos públicos um 

concurso lançado pelo Executivo Municipal para sinalização parcial da Estrada 233 • Cruzamento de Águas. 

Disse que há cerca de um ano atrás nesta Assembleia Municipal em nome do seu Grupo Parlamentar fez uma 

intervenção a pedir que fosse feita uma sinalização e limitar a velocidade de forma a impedir as manobras 

perigosas que ocorrem com regularidade naquele troço. Ficou contente por ver que finalmente um ano 

depois, existir um contrato que permite a execução de obra. O contrato tem um valor de 22.472,84 euros, 

existiram 8 concorrentes e a obra foi adjudicada à Empresa Miranvias • pintura e sinalização, Lda. Verificou que 

a data de celebração do contrato foi a 10 de julho com prazo de execução de 60 dias. Perguntou ao Senhor 

Presidente o que está a acontecer porque ainda não foi executada nenhuma obra na Estrada 233. - ·····----

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou de imediato a palavra ao Deputado Manuel Marcelo.--·-··-------------

Deputado Manuel Marcelo: •·····-------------------------------------------------

Apresentou duas notas: Disse que foi celebrado contrato de empreitada com a Empresa Águas do Tejo para a 

construção de uma linha de tratamento de lamas da "Etar" da Freguesia de Melmoa. Disse que é um 

investimento importante que está finalmente a ser feito no Concelho de Penamacor, permitindo a reabilitação 

do abastecimento de água no Concelho. Referiu que as infraestruturas são propriedade da Empresa Águas do 

Tejo, trata-se de um investimento privado, mas importante para o Concelho. Referiu que no âmbito da 

disponibilidade da água dentro do Concelho o Executivo Municipal poderia ter um plano de intervenção com 

verbas próprias para diminuir o problema estruturai das perdas de água, pois trata-se de água que não é 

faturada pelo nosso Concelho. Reconhece que o diálogo, a negociação e a influência do Executivo Municipal 

com a Empresa Águas do Tejo é positiva e deu frutos com a realização desta infraestrutura. •····---------

Disse que os serviços externos e nomeadamente o funcionamento do armazém são do pelouro do Senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal. Referiu que no mês de abril de 2020, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal fez uma reunião no armazém da Câmara Municipal, reunião que o Senhor Vice -Presidente da 
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Câmara não presenciou. O Presidente da Câmara avocou o pelouro do Vice-Presidente, apresentou na reunião 

um conteúdo complicado e delicado. o Deputado Municipal explicitou que no âmbito dos encarregados 

operacionais tinha havido uma redução de três para dois e que ao invés de haver uma redistribuição do 

serviço, ou, um circuito legal de mobilidade interna de intercategorias, em que um Assistente Operacional 

passasse para a categoria de Encarregado Operacional, o Senhor Presidente da Câmara Municipal assumiu a 

decisão de que um Assistente Operacional ficasse a ter as funções de Encarregado Operacional. Disse que o 

Senhor Presidente da Câmara não seguiu as regras determinadas pela Função Pública. Na reunião do Executivo 

de 21 de agosto realizada pelo SenhorVice-Presldenteda Câmara em exercício de funções por substituição do 

Presidente da Câmara, o assunto foi levantado, e o Vice-Presidente informou que no que concerne aos 

serviços externos não esteve presente na reunião em que o assunto foi debatido. Disse que existem dois 

Encarregados Operacionais com funções atribuídas, bem como um Assistente Operacional que devido à 

aposentação de um Encarregado, assumiu as funções de intermediário entre os serviços e o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal. O Deputado Municipal Manuel Marcelo referiu que ficaram a conhecer que existe uma 

nova categoria que não está em nenhuma categoria orgânica da Câmara Municipal; a de intermediário direto 

do Senhor Presidente da Câmara. Perguntou ao Senhor Presidente se o Despacho que o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal assinou a 02/01/2014 ainda está em vigor. Referiu que nesse Despacho é concedida a 

autorização genérica a todos os trabalhadores da Câmara Municipal para a condução das viaturas Municipais, 

desde que habilitados para a categoria correspondente da viatura a conduzir, para deslocação exclusiva em 

deslocações de serviço, dentro e fora da área do Município de Penamacor, ficando excluída a sua utilização a 

título pessoal. O Deputado Municipal referiu que é público que esse Assistente Operacional que dese m penha 

funções de Encarregado Operacional por interlocução direta com o Senhor Presidente da Câmara, há vários 

meses que leva para casa a título pessoal e o seu serviço uma viatura do Município de Penamacor da marca 

Toyota com a matrícula 49-UA-26. O Deputado Municipal pronunciou que existem aqui más práticas, porque 

se favorecem uns e não se favorecem outros. Disse que está desencantado e considera que já não há 

alterações no perfil do Senhor Presidente da Câmara.------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, solicitou a palavra à Segunda Secretária da Mesa, em exercício de 

funções por substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal.-----------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal:---------------------------------------------

Cu mprimentou todos os presentes e agradeceu a presença de todos Desejou as melhoras de saúde ao Senhor 

Presidente da Assembleia, Doutor António Vieira Pires e sua família e o desejo de melhoras ao Deputado 
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Mauro Silve iro que acedeu a este compromisso autárquico para o qual foi empossado temporariamente e está -• 

presente nesta Sessão por videoconferência. Respondeu ao Deputado Manuel Marcelo que está a falar de um 

funcionário da Autarquia que não está presente na Sessão para se defender. Trata-se de um funcionário que 

tem de se deslocar a qualquer hora da noite para se dirigir aos depósitos de água da Vila de Penamacor, para 

que não falte a água aos munícipes. Sobre a adjudicação da conduta referiu que a Câmara Municipal de 

Penamacor no presente já não deve os 4 milhões de euros que devia, nem tem as contas desequilibradas 

como tinha o Senhor Deputado Manuel Marcelo que exerceu as funções de Presidente da Assembleia 

Municipal entre os anos de 2005 e 2009. Disse que quando chegou à Câmara Municipal no ano 2013, teve de 

acionar um plano que foi implementado no ano 2014, para a reabilitação das condutas em baixa. Disse que o 

Senhor Deputado e os seus informadores não veem as obras e a evolução positiva do Concelho de Penamacor, 

no que diz respeito à trllogla da água e resíduos. Disse que se necessário lhe remete os dados estatísticos que 

foram enviados para a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos - "ERSAR" que permite ver a 

evolução positiva que tem existido no Concelho de Penamacor. Quanto à condição reportada pelo Deputado 

Municipal Rogério Cruz, o concurso público foi demoroso, a obra está adjudicada para a requalificação de um 

pequeno troço. A empresa que não é do concelho, não é um grande volume de obra, e após auscultação junto 

dos serviços poderá informar pessoalmente o "timing" para o início da mesma.-----------------------

Terminado o período de Antes da Ordem do Dia a Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por 

substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início ao Penedo da Ordem do Dia.-------

li - Período da Ordem do Dia, nos termos do arte 16!! do Regimento em vigor.-----------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou de Imediato ao Ponto Sete da Ordem de Trabalhos. --------------------

PONTO 7 - Eleição de um (1) representante da Assembleia Municipal a integrar a "CPCJ" - Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor, em substituição de um elemento designado que deixou de 

exerceras suas funções.--------------------------- ------ ---- -----------------------

Foi presente a este Órgão Deliberativo o ofício n.!! 53/ 2020/CPCJ Penamacor, a solicitar que seja designado um 

(1) representante, em substituição de um e !emento designado que deixou de exercer as suas funções na CPCJ, 

para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor para o triénio 2017/2020, de acordo 

com a alínea a) do n.!! 1 do art!! 172 da Lei n.2 147/99, de 1 de setembro com as alterações dadas pela Lei n.2 

31/2003, de 22 de agosto e pela lei n.2 142/2015, de 8 de setembro e pela Lei n.!! 23/2017, de 23 de maio. 
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Deu entrada na Mesada Assembleia Municipal uma única proposta, designada por lista A e apresentada pelo 

Partido Socialista, que Indica como representante em substituição de um elemento designado que deixou de 

exercer as suas funções na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor, a seguinte cidadã, 

Sandra Sofia Ramos Almeida.------------------------------- - ----------------------

Procedeu-se de seguida ao processo de eleição por escrutínio secreto para o que foram distribuídos boletins 

de voto a todos os membros da Assembleia Municipal. Nenhum Deputado Municipal presente na Sessão da 

Assembleia Municipal se opôs a que os Deputados Municipais Patrícia Leitão e Mauro Sllveiro, participassem 

na votação por Videoconferência, manifestando o seu sentido de voto através da palavra sim ou não. --------

A Deputada Municipal Sandra Almeida não exerceu o sentido de voto, por ser a cidadã que foi proposta corno 

representante em substituição do elemento designado que deixou de exercer as suas funções na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor. ------------------------------------------

Efetuada a votação, escrutínio e contagem dos votos obteve-se o seguinte resultado: vinte e dois (22) 

votantes, vinte e um (21) votos a favor e um (1) voto em branco. -------------------------------

Em cumprimento do estipulado na alínea a) do n.º 1 do artº 17º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro com as 

alterações dadas pela Lei n.º 31/2003, de 22 de agosto e pela Lei n.2 142/2015, de 8 de setembro e pela Lei n.º 
23/2017, de 23 de maio, a Assembleia Municipal na sua Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2020 com a 

presença de 22 votantes deliberou por MAIORIA aprovar e designar para a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Penamacor a única lista (Lista A) submetida a escrutínio secreto e apresentada pelos Deputados 

Municipais do Partido Socialista, a cidadã Sandra Sofia Ramos Almeida.---------------------- -----

Nos termos e para os efeitos dos nºs 3 e 4 do artº 57 da Lei n2 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em minuta, com vinte e dois (22) votos a 

fovor no sentido de produzir eficácia imediata à sua aprovação.-----------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal passou de imediato ao Ponto Oito da Ordem de Trabalhos. ---------------------

PONTO 8 -Apreciação da Informação do Presidente da Câmara Munlclpal.-------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assemblei.a Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara. -------------~---------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal:-------------------- -------------------------
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Sobre o Ponto 8 - Informação do Presidente da Câmara expôs que toda a informação se encontra descrita nos 

documentos e foi remetida a todos os Deputados Municipais, não usando da palavra. -------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se pretendiam usar da palavra.---------

0 Deputado Municipal Manuel Marcelo solicitou o uso da palavra, que lhe foi concedida.-----------------

Deputado Manuel Marcelo:-----------------------------------------------

Referiu que o seu Grupo Parlamentar não abdica da apreciação ao documento. Questionou o Senhor 

Presidente da Câmara se já celebrou e assinou os Contratos lnteradministrativos com as Juntas de Freguesia. 

Disse que na Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 23/07/2020, foram cometidas várias 

irregularidades. Referiu que os Senhores Presidentes da Junta não tinham informação sobre todo o 

enquadramento legal quer para o regime de transferência de competências, quer para o enquadramento da 

delegação de competências. Disse que não se pode deixar de invocar a Lei. O Presidente da Câmara não 

conduziu as questões da forma como a Lei determina, devia ter estabelecido acordo através de diálogo como 

Presidente da Câmara, representante do Executivo Municipal com os órgãos Executivo da Junta de Freguesia, 

representados pelos Presidentes de Junta. A delegação de competência deve ser submetida à votação do 

órgão Assembleia de Freguesia. A Lei é clara. Disse que se a assinatura dos contratos não foi feita, 

provavelmente já não será. Existem aspetos a ter em conta, as Juntas de Freguesia representados pelos seus 

Presidentes de boa-fé votaram na decisão de contratualizar os Contratos lnteradmlnlstrativos. Informou que 

existe um parecer muito claro acerca do impedimento legal de participação dos Presidentes de Junta de 

Freguesia na votação e discussão de assuntos designadamente os Contratos lnteradministrativos de delegação 

de competência e atribuição de subsídios financeiros. O Deputado Municipal disse que este parecer foi 

elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte e está enquadrado de acordo 

com a lei. Relembrou que um dos pedidos que fez à Mesa da Assembleia Municipal foi a solicitação de um 

parecer sobre o assunto à "CCDRC". Disse que este parecer não é da região centro, mas a Lei é do País. 

Reiterou que é de bom senso ser pedido parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

Centro.----------------------------------------------------------------------

Depois de vários contatos escritos entre a Junta de Freguesia de Pedrógão de São Pedro e Bernposta com o 

Executivo Municipal, e depois de nunca ter havido resposta por parte do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal na Sessão de julho, o Presidente da Junta da União de Freguesias de Pedrógão de São Pedro e 

Bemposta fez uma intervenção acerca dos Contratos lnteradmnistrativos e expôs o procedimento que a Junta 
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da União de Freguesias executou sobre o assunto. O Deputado Manuel Marcelo disse que esta Junta de 

Freguesia cumpriu a Lei. Disse que a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia reuniram e fizeram Atas e 

cumpriu a Lei ao enviá-las para o Executivo Municipal. A Câmara Municipal tinha de pronunciar até 30dias e 

submeter o assunto à Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara não o fez.----------------

Entregou à Mesa requerimento que foi enviado registado para a Tutela Administrativa, Secretaria de Estado da 

Descentralização e Administração Local, acompanhado de um parecer elaborado por um advogado 

especialista em Direito Administrativo onde é exposto todo este assunto. ------------------------ -

Referiu que existe má gestão na Câmara, porque em termos dos 310 mil euros que estavam comprometidos 

em cabimento orçamental para os Contratos lnteradministrativos Já não estão. Os 310 mil euros e mais 90 mil 

passam agora a estar comprometidos para o ponto a ser analisado de Apoio Financeiro às Freguesias no 

âmbito ::la Pandemia "COVID-19". ---------------------- -------------------- - ------- --

Alertou que, se os Contratos lnteradministrativos não foram assinados, o Executivo Municipal deve proceder à 

anulação dos mesmos e anulação das respetivas deliberações.--------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Munlclpal, passou de imediato ao Ponto Nove da Ordem de Trabalhos. ------------------

PONTO 9 - Informações relativas aos atos praticados ao abrigo da Lei n.2 6/2020, de 10 de abril (regime 

execional com vista a promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19). ---------------------------------------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.----------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal:----------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Câmara disse que as informações se encontram descritas nos documentos entregues a 

todos cs Deputados Municipais, não usando da palavra. ---------------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se pretendiam usar da palavra. --------

Nenhum dos Deputados Municipais solicitou o uso da palavra. ----------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal passou ao Ponto Dez da Ordem de Trabalhos. --------------- --------------
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PONTO 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Projeto de Regulamento 
Municipal de Apoio à Educação. •······------------------------- -----------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.•·--------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Munlcipal: ••····------------ •-----·--------------

Informou que se trata de um projeto com Importância para a população do Concelho de Penamacor e expôs 

que é possível a sua concretização, porque a saúde financeira da Câmara Municipal não é a de outros tempos. 

Traz a proposta de Regulamento Municipal de Apoio à Educação já aprovada por unanimidade em Reunião de 

Câmara e solicita que seja deliberada a sua aprovação em minuta, de forma a ter efeitos imediatos. •··-----

Solicitou ainda ao Secretariado da Mesa da Assembleia Municipal que lhe faça chegar os pontos 3, 4 e 5 assim 

como todas as deliberações em minuta dos pontos que estão a ser apreciados, discutidos e votados.-·------

Acerca do Regulamento da Educação existem duas questões; o alargamento dos apoios socioeducativos que 

passaram a contemplar após a sua aprovação a gratuitidade de todas as refe ições escolares para o Pré-Escolar 

e para o Primeiro Ciclo com equivalência também ao Ensino Pré-Escolar da Santa Casa da Misericórdia de 

Penamacor, que tem prestado um excelente serviço e que felizmente apresenta lista de espera para a entrada 

de crianças; situação nunca ocorrida em Penamacor. Para além das refeições gratuitas para todas as crianças 

até à quarta classe, foi alargado o apoio a todos os jovens que concorram ao Ensino Superior garantindo a 

gratuitidade das propinas para todos os anos da Licenciatura e também para os Mestrados nos cursos que 

tenham a licenciatura com o mestrado agregado. Declarou que é um esforço considerável por parte da Câmara 

Municipal. Pretende-se primar todos os agregados familiares que tenham crianças e jovens do Concelho de 

Penamacor e tenham condições ao melhor níve l, certamente multo melhor do que as que existem nas áreas 

urbanas deste País. -------------------------------------------- ---------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se pretendiam usar da palavra. --------

Nenhum dos Deputados Municipais solicitou o uso da palavra.---------------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas no art.2 339 e no art.e 25º 

da Lei n .g 75/2013, de 12 de setembro, a proposta da Ordem de Trabalhos no Ponto 10 - "Projeto de 

Regulamento de Apoio à Educação"; foi APROVADO POR UNANIMIDADE. -------------------- ------
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Nos termos e para os efeitos dos n2s 3 e 4 do art!! 57 da Lei n!! 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de produzir eficácia 

imediata à sua aprovação. ------------------------------------------------------- ---

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou ao Ponto Onze da Ordem de Trabalhos. ---------------------------

PONTO 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Munlclpal de Modelo de Estrutura 

Orgânica da Câmara Municipal de Penamacor para o ano de 2021. --···-------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, concede a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.•·····-------------------

O Senhor Presidente da Câmara: •·····----------------------------------------------

De acordo com a legislação é apresentada nesta Sessão Ordinária do mês de setembro o Modelo de Estrutura 

Orgânica da Câmara Municipal de Penamacor para o ano de 2021. -------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, perguntou se pretendiam usar da palavra sobre o ponto apresentado.•·---------

Nenhum dos Deputados Municipais solicitou o uso da palavra. •·-·-·---------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas alínea m) do n2 1 do artigo 

252 com a alínea ccc) do n21 do artigo 332, ambos da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro a proposta da Ordem 

de Trabalhos no Ponto 11- "Modelo de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Penamacor para o ano 

2021"; foi APROVADA POR UNANIMIDADE.·······---------------------------------- -----

Nos termos e para os efeitos dos n2s 3 e 4 do arte 57 da Le i n!! 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de produzir eficácia 

imediata à sua aprovação.---·---------------------------- ---·-- --------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, passou ao Ponto Doze da Ordem de Trabalhos.•······---------------------

PONTO 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Taxa de IMI a cobrar em 

2021. ······----------------------------------------------------------
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A Segunda Secretária da Mesa, em exerclcio de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal concede a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.-----·-------------------

O Senhor Presidente da Câmara: -·····-------------------------------------------· 

Após a aprovação em Reunião de Câmara e à semelhança de anos anteriores apresentam-se taxas mínimas de 

IMI para os proprietários de imóveis, sendo a política do Executivo Municipal desde o início do seu mandato, 

zelar pela população. -----------------------------------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, perguntou se pretendiam usar da palavra sobre o ponto apresentado. ------------

Nenhum dos Deputados Municipais solicitou o uso da palavra. -------------------------------

Colocada a proposta à votação da Assembleia Municipal o Ponto 12 da Ordem de Trabalhos -Taxa de IMI a 

cobrar em 2021, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.--------------------------------------

Nos termos e para os efeitos dos n!!s 3 e 4 do artº 57.!! da Lei n2 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em minuta, no sentido de produzir eficácia 

Imediata à sua aprovação.------------------------- --- ------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal passou ao Ponto Treze da Ordem de Trabalhos. ----·------------------------

PONTO 13 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Empreitada de Reabilitação 

dos Sistemas de Abastecimento de Água a Penamacor. •--------------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, concede a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.·----·-------------------

O Senhor Presidente da Câmara: •·····-----------------------------------------------

Informou que foi pedido pelo concedente em alta para efeitos de empreitada da reabilitação do sistema de 

abastecimento de água a Penamacor, um pedido de declaração de interesse municipal. Foi apresentado e 

votado em Reunião de Câmara e vem a deliberação da Assembleia Municipal. Disse que não é todos os dias 

que o Concelho de Penamacor tem um investimento estrutural de 2,3 milhões, carregado com mais 
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1.700,000,00 euros já em concurso público para a requalificação da estação de tratamento de águas da 

Meimoa, apresentando um total de 4 milhões de euros investidos no Concelho de Penamacor.---·-------- -

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, perguntou se pretendiam usar da palavra sobre o ponto apresentado. Solicitou a 

palavra o Deputado Municipal Rogério Cruz, que lhe foi concedida.-·-···------------------------

0 Deputado Rogério Cruz: •·····--------------------------------------------------

Disse que devido à situação da pandemiaviveu•se no Concelho de Penamacor um verão atípico. Verificou que 

a população residente não saiu do Concelho e verificou-se que a população não residente privilegiou o interior 

para passar as suas férias. Verificou•se que no Concelho de Penamacor e ldanha•a•Nova as piscinas municipais 

estavam fechadas, felizmente as praias fluviais do nosso Concelho estiveram em funcionamento com uma 

lotação considerável e com esforço fazerem cumprir a normas de segurança. Verificou que no centro e sul do 

Concelho existiam ribeiras secas, campos agrícolas abandonados, não existem plantações e faltam zonas de 

lazer. Como referido pelo Senhor Presidente da Câmara a Empresa Águas do Vale do Tejo, S.A. vai investir o 

total de 4 milhões de euros, de acordo com o contrato têm um prazo de execução de 2 anos a 730 dias, são 

cerca 20 Km de t roço que servem para ligar a albufeira do Melmão a Penamacor, vai ser aberta uma vala de 

cerca de 20 km com uma extensão de Sm de largura reservada ao projeto de trazer a água do Melmão para 

Penamacor. Não se opõe ao trabalho que vai ser executado de acordo com projeto, mas perguntou acerca das 

sinergias e o porquê de não aproveitar este projeto para colocar mais uma tubagem com água não tratada 

destinada à zona de Penamacor e a zona sul do concelho. A zona norte tem bastante água, mas a zona o 

centro e sul do concelho de Penamacor não têm água. Referiu que existe aqui uma oportunidade única para se 

fazer este trabalho e a Câmara Municipal não beneficia.-------------·---------------------- ---

O Senhor Presidente da Câmara: •·····-----------------------------------------------. 

Informou o Deputado Municipal Rogério Cruz que a Empresa Águas Vale do Tejo só tratam de água para 

abastecimento público.-···---------------------··---------------------------------·· 

O Deputado Municipal Rogério Cruz solicitou a palavra à Segunda Secretária da Mesa, em exercício de 

funções por substituição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, que lhe foi concedida.•······----

O Deputado Rogério Cruz:······---------------------------------------------------
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Agradeceu a Informação prestada pelo Senhor Presidente da Câmara. Esclareceu que a sua observação não é 

no sentido de pedir à Empresa Águas Vale do Tejo que execute a obra, é fazer um trabalho de cooperação e 

aproveitar que o trabalho que a empresa privada vai fazer e uma vez que a vala vai ser aberta e enterrar mais 

uns metros de tubo de forma a que a zona centro e sul do concelho possa também beneficiar de água não 

tratada. Perguntou se o Senhor Presidente se não pode negociar essa situação. -----------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, perguntou se o Senhor Presidente da Câmara pretendia usar da palavra.------------

O Senhor Presidente da Câmara não quis tomar da palavra. ------------------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas nas alíneas ff) e ccc) do n . º 
1 do artigo 33.2 e na alínea k) do n.2 2 do artigo 25.2, da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, a proposta da 

Ordem de Trabalhos no Ponto 13 - "Empreitada de Reabllítação dos Sistemas de Abastecimento de Água a 

Penamacor"; foi APROVADA POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------

Nos termos e para os efeitos dos nl?s 3 e 4 do artº 57 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de produzir eficácia 

Imediata à sua aprovação. ---------------- ------------------------- -----------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal passou ao Ponto Catorze da Ordem de Trabalhos.----------------------------

PONTO 14 · Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal Proposta de Fornecimento de 

Energia Elétrica em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Normal. •······-------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, concede a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.•····-------------------

O Senhor Presidente da Câmara:•·····-----------------------------------------------

À semelhança do ocorrido há 3 anos atrás a proposta é para o Município de Penamacor em parceria com 

outros Municípios proceder à concretização de um concurso público de fornecimento de energia elétrica para 

o Concelho de Penamacor.---------------------------------------------------------
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A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, perguntou se pretendiam usar da palavra sobre o ponto apresentado. Solicitou a 

palavra o Deputado Municipal António Pinto, que lhe foi concedida. -------------------------------

O Deputado António Pinto: -------------------------------------------------------

Relativamente à energia elétrica cada vez que existe uma trovoada há um corte de energia elétrica no 

Concelho de Penamacor, a última vez existiu urna interrupção de energia elétrica por 5 horas sem se saber a 

razão ou justificação. Teve conhecimento que foram apresentadas algumas queixas e foi pedido de 

esclarecimentos por parte da população da sua Freguesia. Perguntou ao Senhor Presidente se analisou a 

queixa enviada, existiram munícipes que tiveram eletrodomésticos danificados. Referiu que nos tempos de 

hoje ficar sem eletricidade por Sh é muito tempo tendo em conta que a população do Concelho é muito idosa. 

Questionou o Senhor Presidente da Câmara se o fornecimento de energia que vai ser contratualizado vai 

resolver estas situações de interrupção de energia.-----------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara: _______________________________________ , _________ _ 

Explícou que o ponto em apreciação trata de fornecimento de energia, ou seja compra de energia, não se trata 

de Infraestruturas, nem de linhas de energia. Informou que foi promovida uma reunião com os responsáveis 

máximos da EDP devido aos Inúmeros problemas que aconteceram sobretudo na zona sul do Concelho. 

Elucidou que a zona norte do Concelho tem uma bifurcação em alta já há muitos anos que deriva de 2 linhas 

de alta tensão. A zona sul não tem. A previsão da Empresa EDP é que nos próximos tempos irá Investir um 

montante muito considerável, na ordem das centenas de milhares de euros, por forma a separar a linha que 

vem da subestação elétrica da Meirnoa para Penamacor, criando duas tornando-as assim mais robustas e 

deixarem de entrar em choque ao mínimo toque. Vai existir o reforço de uma linha muito antiga que tem 

apresentado problemas frequentes, esta linha vem do Fundão e é a linha que abastece a zona sul do Concelho. 

Informou que este verão a EDP reduziu a sensibilidade das suas linhas por causa do risco máximo de incêndio 

que assolou o verão do nosso interior. O Concelho de Penamacor esteve praticamente todo o verão em risco 

máximo de Incêndio, a EDP tomou essa medida para precaver o risco de incêndios. Na reunião promovida com 

a EDP vai haver o investimento de separação de linhas da estação da Meimoa até Penamacor para reforço da 

qualidade da energia elétrica à Vila de Penamacor e à Zona Industriai e na parte zona sul do Concelho um 

reforço em alta da linha que vem do Fundão.----------------------------------------------
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Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas no art.2 332 e no art.9 259 

da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, a proposta da Ordem de Trabalhos no Ponto 14- "Fomedmento de 

Energia Elétrica em Média Tensão, Baixa Tensão Especial e Baixa Tensão Nonnal"; foi APROVADA POR 

UNANIMIDADE.···----------------------------------------------------------

Nos termos e para os efeitos dos n9s 3 e 4 do art2 57 da Lei n!! 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de produzir eficácia 

imediata à sua aprovação. -·····--------- -----------------------------------------··-

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal passou ao Ponto Quinze da Ordem de Trabalhos. -----·---------------------

PONTO 15 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Apolo Financeiro às 

Freguesias no âmbito da Pandemia COVID-19. -·-···---------------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, concede a palavra ao Senhor Presidente da Câmara.-·-··------------------

O Senhor Presidente da Câmara: •·····-----------------------------------------------

A proposta já foi aprovada na Câmara Municipal para apoio financeiro das Freguesias para o ano 2020 o 

montante global de 400 mil euros. Existiram reuniões com todos os Senhores Presidentes de Junta e o valor vai 

ser distribuído por todas as Freguesias do Concelho.•···-- ----------·-------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Munlclpal, perguntou se pretendiam usar da palavra sobre o ponto apresentado. Sollcltou a 

palavra o Deputado Municipal António Pinto e o Deputado Manuel Marcelo que lhes foi concedida.-·--------

O Deputado António Pinto:•······----------------------------------------------

Desejou que este assunto seja hoje finalmente aprovado. Disse as Freguesias nunca estiveram 9 meses sem 

receber valores da Câmara Municipal. As Juntas de freguesia continuaram a fazer os mesmos trabalhos e 

serviços e não existiram meios financeiros para compensar as competências que têm estado a ser exercidas. 

Relativamente à reunião que o Senhor Presidente da Câmara teve com os Presidente de Junta foi acordado 

que iriam ser distribuídos valores às Juntas de Freguesia, mas o Senhor Presidente não falou dos valores hoje 

apresentados e questionou quais os critérios de atribuição. Relembrou que quando o assunto da transferência 

Ata NV 6/2020 
Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2020 

Páglna34 de38 

Assembleia Municipal de Penamacor 
email: secretarlado@am-penamacor.pt 

) 



Município t.\e Penc1 macot 

ASSEMBLEIA MVNICIPAL 

de competência foi tratado, a sua Junta de Freguesia cumpriu o estipulado na Lei. Referiu que esteve 

recentemente numa reunião da Associação Nacional de Freguesias - "ANAFRE" em Castelo Branco, onde só 

estiveram representadas a Junta da União de Freguesias de Pedrógão de São Pedro e a Junta de Freguesia de 

Meimoa e colocou questões acerca da transferência de competências. Deseja que o Senhor Presidente cumpra 

o prometido, que no próximo mês de outubro inicie a transferência de competências com as Juntas de 

Freguesia, e que esta seja concretizada o mais brevemente possível, para ter início no ano de 2021. Na reunião 

o Vice-Presidente da "ANAFRE", informou que caso a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal cheguem a 

acordo com a transferência de competências, pode ser comunicada à Direção Geral das Autarquias Locais e 

pode ser Iniciada no próximo ano. Disse que não compreende os critérios e questionou o porquê de uma 

primeira Freguesia recebe 7.500.00 euros e uma terceira Freguesia 17.500.00 euros.--------------------

O Senhor Presidente da Câmara: ---------------------------- --------------------------

Disse que os valores referidos na reunião com os Presidentes de Junta eram Inicialmente inferiores. Os valores 

hoje apresentados foram definidos por critérios aprovados por unanimidade em Reunião de Câmara. Informou 

que os Presidente de Junta têm de se ausentar na votação, sob pena do ponto não ser aprovado legalmente. --

O Deputado Manuel Marcelo:-------------

Disse que a questão da transferência e apoio às Freguesias mesmo sem o enquadramento "COVID-19", devia 

ter sido tratada no mês de janeiro ou fevereiro do corrente ano, como foi no ano passado claramente em 

termos orçamentais. No meio dos problemas que foram os Contratos lnteradmlnlstrativos, o enquadramento 

da pandemia "COVID-19" mesmo que tardiamente, permite que a Câmara Municipal forneça este apoio às 

Freguesias. Informou que a incompatibilidade de voto dos Senhores Presidente de Junta é nas situações em 

que têm contratos a assinar com a Câmara Municipal. Neste caso não existem contratos a assinar com a 

Câmara Municipal. Não é um subsídio pedido pelas Juntas de Freguesia, trata-se de um conjunto de 

transferências correntes que o Executivo aprovou por unanimidade. Concluiu que no enquadramento da 

pandemia o apoio financeiro atribuído é possível e faça-se o mais rápido possível. Disse que já podia ter sido 

feito porque existiu uma proposta apresentada na Reunião do Executivo Municipal que foi aprovada por 

maioria, proposta idêntica à que hoje foi apresentada, mas o Senhor Presidente da Câmara como ficou em 

minoria impediu que a proposta viesse à Assembleia Municipal.---------------------------------

Conclui que como não se trata da atribuição de um subsídio atribuído ou negociado entre as Juntas de 

Freguesia e a Câmara Municipal, os Senhores Presidentes da Junta não têm qualquer impedimento legal, 
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podem votar o ponto em discussão. Disse que o seu Grupo Parlamentar votará a favor o apoio às Juntas de 

Freguesia, porque tiveram os seus trabalhos e gastos. Disse que o seu Grupo Parlamentar teria feito de forma 

diferente conforme proposta apresentada e de conhecimento do Senhor Presidente da Câmara. Teria sido 

dado apoios às Instituições Particulares de Solidariedade Social - "IPSS" do Concelho, usando critérios técnicos 

ajustados à realidade, como por exemplo; usando o número de população, esse era um critério justo. Referiu 

que não faz sentido uma terceira população que é metade ou um terço da principal, receber ma Is dinheiro do 

que recebe a principal. Reportou que de acordo com Direito Administrativo do ponto de vista legal não é 

preciso os Presidente de Junta ausentarem-se para votar este ponto. ----------------------------

O Senhor Presidente da Câmara: ------------------------------------------ - --- - - ---- - 

Disse que o Deputado Manuel Marcelo não é jurista de formação e esclareceu os presentes que teve uma 

reunião com o Departamento Jurídico da "CCDRC" e foi informado que os Senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia devem se ausentar da sala por incompatibilidade de votação no ponto em discussão. -------------

Os Presidentes da Junta de Freguesia presentes na Sessão da Assembleia Municipal ausentaram-se da sala. ----

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas no art.!I 332 e no art.!I 252 

da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, a proposta da Ordem de Trabalhos no Ponto 15 - "Apoio Financeiro às 

Freguesias no âmbito da pandemia COVID-19"; foi APROVADA POR UNANIMIDADE pelos presentes na sala. · 

Nos termos e para os efeitos dos n!ls 3 e 4 do art!I 57 da Lei n!I 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de produzir eficácia 

imediata à sua aprovação. •···-··------------------------------------ ----------- - - --

A Segunda Secretária da Mesa, em exerclclo de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal passou ao Ponto Dezasseis da Ordem de Trabalhos. --------------------- - ----

PONTO 16 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Alteração do Fundo 

Municipal de Emergência Empresarial com Prorrogação do Prazo. •-····- ------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, concede a palavra ao Senhor Preside nte da Câmara. - ····-------------------

O Senhor Presidente da Câmara: •·····-------------------------- ----------------· 
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o Ponto diz respeito à alteração do Fundo Municipal de Emergência Empresarial. Foram feitas algumas 

correções deliberadas por unanimidade em Reunião de Câmara. A primeira fase já foi analisada e já se 

executaram os primeiros pagamentos. A pretensão é que durante o mês de outubro possa existir uma segunda 

fase. Concluiu que o Município está a dar um sinal claro de apoio à economia do Concelho porque a sua 

condição financeira o permite.---··------------------------------------------ ------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, perguntou se pretendiam usar da palavra sobre o ponto apresentado. •·----------

Nenhum do Deputados Municipais solicitou a palavra.•---·----------------------------------· 

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas no art.!! 33!! e no art.!! 252 

da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, a proposta da Ordem de Trabalhos no Ponto 16- "Alteração do Fundo 

Municipal de Emergência Empresarial com Prorrogação do Prazo"; foi APROVADA POR UNANIMIDADE.······· 

Nos termos e para os efeitos dos n!!s 3 e 4 do art2 57 da Lei nll 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de produzir eficácia 

imediata à sua aprovação.•····--- ------------------------------------------------

A Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição do Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, agradeceu a presença de todos, desejou rápidas melhoras ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, Doutor António Vieira Pires e ao Deputado Municipal Mauro Siívelro. Espera que tenha 

cumprido a função para a qual foi designada por substituição do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal.···--·-----··----------------------------------------------------- ---· 

E não havendo mais nada a tratar, a Segunda Secretária da Mesa, em exercício de funções por substituição 

do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada a Sessão Ordinária de trinta de setembro 

de dois mil e vinte, eram vinte e duas horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que, de pois de 

lida e votada, vai ser assinada pela Segunda Secretária da Mesa, em xercício de funções por substituição do 

designada para apoio ao Secretariado desta Assembleia Municipal de Penamacor, que a redigi e subscrevo.•··· 
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Faz parte integrante desta Ata a gravação áudio desta Sessão, a qual fica depositada nos Serviços do 

Secretariado da Assembleia Municipal de Penamacor.---------------- --- -------------- -------

A Segunda Secretária da Mesa 

em exercício de funções pocsubstituição do 

Presidente da MesadaAsse~bJeia Municipal t , "' 
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