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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 23 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PENAMACOR NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo Senhor 

Presidente da Câmara, António Luís Beites Soares, com a seguinte ordem de 

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Proposta de Descentralização Administrativa na Área da Educação; ------------ 

2. Atribuição de Apoio Financeiro ao Centro de Dia São Bartolomeu de Aldeia 

do Bispo; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Atribuição de Apoio Financeiro ao Centro Paroquial Nossa Senhora da 

Quebrada; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Atribuição de Apoio Financeiro à Associação dos Escoteiros de Portugal – 

Grupo 163 - Penamacor; ------------------------------------------------------------------------ 

5. Finanças Municipais. -------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram ainda presentes, para além do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Manuel 

Joaquim Ribeiro Robalo, Filipe André Leitão Ramos Batista, Sandra Maria Pires 

Vicente e Anabela Castilho Campos comigo Teresa Maria Bento Ribeiro, 

Técnica Superior, a secretariar. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião eram dez horas e de imediato 

deu início ao período de Antes da Ordem do Dia: ---------------------------------------- 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------- 
 

Foi presente ao Executivo a ata da última reunião ordinária realizada a 27 de 

novembro do ano de dois mil e vinte, cuja fotocópia foi antecipadamente 

distribuída a todos os membros do executivo. --------------------------------------------- 

Posta a votação, foi a mesma aprovada por unanimidade. ---------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores que 

dela quisessem usar: ----------------------------------------------------------------------------- 

 
O Sr. Vereador Filipe Batista solicitou que as gravações das reuniões de 

realização pública obrigatória fossem colocadas no sítio eletrónico da autarquia 

por forma a dar cumprimento ao disposto no n.º 2, art.º 3 da Lei 1-A/2020, 

alterada pelo artigo 2.º da Lei 28/2020 de 28 de julho. ---------------------------------- 

Tendo em conta que constava na ordem de trabalhos a atribuição de apoio 

financeiro a duas IPSS’s, o Senhor Vereador questionou porque não constava 

também o apoio ao Centro de Dia de São Domingos da freguesia de Meimoa, 

pedido esse que foi remetido pela entidade a todo o executivo no dia vinte e um 

de abril de dois mil e vinte, e que se enquadra na mesma tipologia de apoio. ---- 

Seguidamente chamou a atenção para que fosse reposta a calçada nalgumas 

ruas da Vila, que há vários meses aguardam por essa reposição, criando 

problemas na circulação de pessoas e viaturas, nomeadamente as de socorro, 

dando como exemplo a Travessa de São João em Penamacor. --------------------- 

O Senhor Vereador mostrou também uma fotografia do estado em que se 

encontravam as bandeiras à entrada do Hotel de Penamacor, completamente 

danificadas, referindo que a bandeira do Município já nem se encontra no local, 

tratando-se de um pormenor com alguma relevância já que era a imagem que 

passávamos para aqueles que nos visitam. Solicitou que a autarquia 

procedesse à sua substituição. ---------------------------------------------------------------- 

Por último solicitou novamente que lhe fossem facultados os dados para 

acesso à área reservada no site da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses para aí poder consultar informação que apenas está disponível a 

associados. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente António Soares disse registar as questões do Senhor 

Vereador, tentando diligenciar as mesmas. No respeitante ao apoio ao Centro 

de Dia de São Domingos da freguesia de Meimoa, referiu ser uma questão 

articulada com a Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------- 

 

1 – PROPOSTA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NA ÁREA DA 
EDUCAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------- 

O n.º 1 do artigo 237º da Constituição da República Portuguesa dispõe que as 

atribuições e a organização das autarquias locais, bem como a competência 

dos seus órgãos serão reguladas por lei, de harmonia com o princípio da 

descentralização administrativa; -------------------------------------------------------------- 

Em 16 de agosto de 2018 foi publicada a Lei n.º 50/2018 que veio estabelecer 

o quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da 

descentralização administrativa e da autonomia do poder local; --------------------- 

O artigo 2º, alínea f) da referida lei dispõe que a transferência de atribuições e 

competências se rege pela garantia da transferência para as autarquias locais 

de recursos financeiros, humanos e patrimoniais adequados, considerando 

atualmente aplicados nos serviços e competências descentralizadas; ------------- 

O mesmo referindo o artigo 80ºB da Lei 51/2018, de 16 de agosto (Lei das 

Finanças Locais); ---------------------------------------------------------------------------------- 

Mais dispondo no artigo 4º da Lei 50/2018 que tal transferência seria 

concretizada através de diplomas legais de âmbito setorial relativos às diversas 

áreas a descentralizar da Administração Direta e Indireta do Estado;  

No domínio da Educação a transferência de competências foi concretizada pelo 

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

O Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto, por alteração dos Decretos-Lei n.º 

21/2019 e n.º 23/2019, veio prorrogar o prazo de transferência das 

competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais nos 
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domínios da Educação e Saúde, considerando as mesmas transferidas até 31 

de março de 2022 nos seguintes termos: --------------------------------------------------- 

Em matéria de Educação, relativamente ao ano de 2021, dispõe o n.º 3 do 

artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na redação atual, que 

os municípios e entidades intermunicipais que ainda não tenham aceitado as 

competências previstas no mesmo diploma, e que não o pretendam fazer no 

ano de 2021, comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais 

após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 31 de dezembro de 

2020; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta que o Município de Penamacor não aceitou a competência no 

domínio da Educação nos anos de 2019 e 2020, proponho que a Câmara 

Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a não-aceitação da 

transferência no domínio da Educação para o ano de 2021”. -------------------------  

A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

 

2 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO DE DIA SÃO 
BARTOLOMEU DE ALDEIA DO BISPO. --------------------------------------------------  
 
Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“Para efeitos de investimento, Proponho atribuir ao Centro de Dia São 

Bartolomeu de Aldeia do Bispo, instituição particular de solidariedade social 

com sede em Aldeia do Bispo, um apoio financeiro no valor de € 19.654,32 

(dezanove mil seiscentos e cinquenta e quatro euros e trinta e dois cêntimos), 

ao abrigo da competência prevista na alínea o) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------- 

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento anexo e o 

respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA (Lei nº 8/2012, de 21 

de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março) ”. ----- 
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A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

 
3 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO PAROQUIAL 
NOSSA SENHORA DA QUEBRADA. ------------------------------------------------------- 
 
Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------

“Para efeitos de investimento, Proponho atribuir ao Centro Paroquial Nossa 

Senhora da Quebrada, instituição particular de solidariedade social com sede 

em Benquerença, um apoio financeiro no valor de € 11.882,48 (onze mil 

oitocentos e oitenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos), ao abrigo da 

competência prevista na alínea o) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento anexo e o 

respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA (Lei nº 8/2012, de 21 

de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março) ”. ----- 

A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

 

4 – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS 
ESCOTEIROS DE PORTUGAL – GRUPO 163 - PENAMACOR. ------------------- 
 
Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------- 

“É atribuição dos municípios zelar pelos interesses das respetivas populações, 

quer seja de forma direta quer através da atribuição de apoios a outras 

entidades. Os municípios têm ainda atribuições nos domínios dos Tempos 

livres e desporto, nos termos da alínea f) do nº 2 do artigo 23º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------- 
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Proponho, ao abrigo da competência prevista na alínea u) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que seja deliberado atribuir à 

Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo 163 – Penamacor, um apoio 

financeiro no valor de € 1.000,00 (mil euros). --------------------------------------------- 

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento anexo e o 

respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA (Lei nº 8/2012, de 21 

de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março) ”. ----- 

A proposta foi aprovada por unanimidade e em minuta, nos termos dos nºs. 3 e 

4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------- 

 

5 – FINANÇAS MUNICIPAIS. ----------------------------------------------------------------- 
 

Foi presente o original Resumo Diário da Tesouraria, assinado e rubricado, que 

foi arquivado à presente ata. Foram também apresentados para análise os 

mapas atuais do orçamento da receita acumulada de 13.025.576,55 euros e 

uma despesa também acumulada de 7.641.543,39 euros e depois de 

rubricados ficam arquivados em anexo à presente ata. --------------------------------- 

 

E não havendo mais assuntos a tratar o Senhor Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião eram dez horas e trinta e cinco minutos, e dela 

se lavra a presente ata que depois de lida, julgada conforme e aprovada, vai 

ser assinada. E eu, ____________, Técnica Superior, a redigi e subscrevi. ------ 

 

A Técnica Superior                                                O Presidente da Câmara  
 
 
_________________                                            ______________________                             
Teresa Bento Ribeiro                          António Luís Beites Soares
          


