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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 2 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENAMACOR NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020. 
 

Aos vinte e três dias do mês de junho 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 Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências 

entre a Câmara Municipal de Penamacor e as Juntas/Uniões de Freguesia do 

Concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Pagamento antecipado de duodécimos 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 dezoito horas e de 

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

Começou por propor a suspensão dos trabalhos pelo prazo de cinco minutos. -- 

 

O Senhor Vereador Filipe Batista disse que se opunha à realização da reunião 

uma vez que existia ilegalidade pela inobservância dos prazos legais contidos 

no artigo 53.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 setembro. Concretamente no 

que se refere ao ponto um da ordem de trabalhos disse que a documentação 

só lhe foi entregue no início da reunião, não cumprindo o prazo de dois dias 

úteis, e que desse modo não lhe permitiu o estudo necessário da matéria a 

deliberar para tomar uma posição esclarecida e avisada a respeito do tema, até 

porque já era a terceira vez que a proposta era apresentada ao executivo com 
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alterações substanciais. Quanto ao ponto dois da ordem de trabalhos, afirmou 

que não podia haver dois pesos e duas medidas tendo em conta que no dia 

vinte e dois de maio de dois mil e vinte tinha sido deliberado por unanimidade 

uma proposta exatamente igual àquela que agora estava prevista deliberar no 

ponto dois da ordem de trabalhos, questionado o senhor presidente se era pelo 

facto de ter sido o vereador da oposição a propô-la anteriormente que tinha de 

ser agora novamente deliberada. O Senhor Vereador disse que a proposta 

agora assinada pelo Senhor Vice-Presidente tem data de dezanove de junho 

de dois mil e vinte e como tal não cumpriu o prazo estipulado na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 53.º da lei supracitada. Disse ainda que não fazia qualquer 

sentido estar a deliberar novamente sobre o mesmo assunto sem que a 

anterior fosse anulada, isto no caso de existir algum fundamento de invalidade. 

Terminou dizendo que se o Senhor Presidente decidisse prosseguir com a 

reunião que ele não iria participar com o fundamento do previsto no artigo 51.º 

da Lei 75/2013 e artigo 28.º do Código do Procedimento Administrativo. ---------- 

O Senhor Vereador Filipe Batista ausentou-se na sala. -------------------------------- 

 

Após intervenção do Senhor Vereador Filipe Batista, foram interrompidos os 

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------

Reiniciada a reunião, o Senhor Presidente disse que após conversa prévia com 

os elementos do executivo, considerando algumas recomendações para a 

proposta, propôs que o ponto 1 fosse retirado da ordem de trabalhos e 

reagendado para reunião futura. -------------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------- 

Em relação ao ponto 2 da ordem de trabalhos o Senhor Presidente e a 

Senhora Vereadora Sandra Vicente comunicaram ao órgão executivo o seu 

impedimento no âmbito do assunto agendado, com fundamento na alínea a) do 

nº 1 do artigo 69º do Código do Procedimento Administrativo, ausentando-se 

então da sala onde decorreu a reunião. ----------------------------------------------------- 

O Executivo, aprovou por unanimidade a declaração de impedimento. ------------ 
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O Senhor Vice-Presidente disse que face à ausência de condições sobre o 

ponto em causa, propôs que o mesmo fosse retirado da ordem de trabalhos. A 

proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------- 

 

O Senhor Presidente e a Senhora Vereadora regressaram à sala de reuniões. - 

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

declarou encerrada a reunião eram dezanove horas e trinta 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
          


