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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 1 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENAMACOR NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. 
 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reuniu 

extraordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo Senhor 

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

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Proposta de Apoio Financeiro às IPSS do Concelho no âmbito da Pandemia 

COVID 19; ------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Proposta de Apoio Financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Penamacor no âmbito da Pandemia COVID 19. ---------------------- 
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 dezasseis horas e de 

imediato deu início à Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------ 

Começou por informar que os pontos agendados para a presente reunião têm 

que ver com apoios no âmbito da Pandemia COVID 19. Após conversa prévia 

com todos os elementos do executivo, considerando algumas recomendações 

para as propostas no âmbito jurídico, propôs que fosse formalizado por parte 

de todas as entidades que seriam alvo de deliberação, um pedido 

fundamentado para atribuição de apoio extraordinário e que os dois pontos 

fossem retirados da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Filipe Batista pretendeu usar da palavra para que ficasse 

claro que o Senhor Presidente propôs a retirada dos dois pontos da ordem de 

trabalhos na sequência do parecer jurídico dado a conhecer ao executivo horas 

antes da reunião pelo advogado que presta serviços à autarquia, no que 
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respeita à base legal relativamente ao apoio extraordinário a conceder à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor. Com base 

no parecer o Senhor Vereador disse ser esclarecedor que a autarquia no 

âmbito das suas competência podia deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, de acordo com o disposto na 

alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, e que o 

apoio devia ser concedido a solicitação das instituições com a fundamentação 

das razões pelas quais consideravam justificada a atribuição do apoio 

extraordinário. Concretamente no que diz respeito à proposta de apoio 

financeiro às IPSS o Senhor Vereador disse que todo o executivo recebeu 

recentemente por via eletrónica solicitações de apoio, no âmbito da pandemia, 

por parte do Lar Dona Barbara Tavares da Silva e do Centro de Dia de 

Meimoa, não discordando que se deliberasse este assunto na próxima reunião 

do executivo por forma a que também as restantes IPSS solicitassem e 

fundamentassem a atribuição de apoio extraordinário. Já no que diz respeito ao 

apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Penamacor, disse que lhe chegou a informação que a Comissão Administrativa 

não estava devidamente constituída e que perante essa situação tinha 

solicitado ao Gabinete de Apoio do Executivo que diligenciasse junto da 

Associação o fornecimento da cópia da certidão comercial atualizada que 

demonstrasse qualidade e poderes dos elementos que compõem a Comissão 

Administrativa, a ata da Assembleia Geral onde constasse a nomeação da 

Comissão Administrativa e a ata de tomada de posse dos três elementos que 

compõem essa Comissão. O Senhor Vereador disse não lhe terem sido 

remetidos todos os documentos solicitados e relativamente à certidão 

permanente que recebeu disse não constar qualquer referência à Comissão 

Administrativa, mantendo-se apenas figurado os anteriores órgãos de 

administração demissionários. Solicitou que com a proposta para atribuição de 

apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor 

fosse apresentada a ata da Assembleia Geral com a nomeação da Comissão 
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Administrativa acompanhada da certidão permanente atualizada onde 

constasse essa informação. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente agradeceu a intervenção do senhor vereador. Salientou 

fazer parte de uma comissão administrativa da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Penamacor de “corpo e alma”, enquanto não for 

encontrada uma solução diretiva. ------------------------------------------------------------- 

A proposta para que os dois pontos fossem retirados da ordem de trabalhos foi 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- 

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

declarou encerrada a reunião eram dezassete horas, 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
          


