
Município de Penélmélcor 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATA nº 7/2020 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Penamacor, realizada em 
dezassete de dezembro de dois mil e vinte 

Aos dezassete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, reuniu no Salão da Casa do Povo de Penamacor 

em Sessão Ordinária, a Assembleia Municipal de Penamacor sob a Presidência de António Maria Vieira Pires, 

tendo sido coadjuvado pelos membros Maria Elisa Manteigas e Valéria Gonçalves Cruchinho na qualidade de 

primeira e segunda Secretárias da Mesa, respetivamente.---------------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal proferiu que após 90 dias de ausência por motivos de 

saúde é com prazer que regressa à presente Sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------

Deu conhecimento do requerimento apresentado pela Deputada Municipal Sandra Sofia Ramos de Almeida 

que solicitou suspensão do seu mandato. Procedeu-se conforme o estipulado nos artigos 78º e 79º 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, a cidadã Sara Marisa Fernandes de Oliveira Nunes que após as formal idades conducentes ao Ato 

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

Após ter verificado a existência de quórum, o Senhor Presidente da Mesa deu por aberta a Sessão eram 

de za nove horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

António Vieira Pires, Maria Elisa Manteigas, Valéria Gonçalves Cruchinho, Manuel Marcelo, Guida Leal, 

Francisco Abreu Esteves, João Luís Vaz, Nuno Vaz Gonçalves, Renato Robalo da Silva, Rogério Silvestre da Cruz, 

Hélio Crucho, Samuel Osório, Patrícia Leitão, Carlos Pires e Sara Nunes.---------------------------------------------------

Presentes e por inerência estiveram também os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia : Luís Vaz, Álvaro 

Gil leitão, André Jacinto Silva, João Alves, António Gil, Silvino Vinha Veigas, António José Robalo, António 

Pi n to. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 da Câmara Municipal Manuel Robalo, a Vereadora Sandra Vicente, o Vereador Filipe 

Batista, encontrando-se ausente a Vereadora Anabela Campos. --------------------------------------------------------------

A presente Sessão Ordinária teve a seguinte Ordem de Trabalhos: ---------------------------------- --------- ----------
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1. Período de Antes da Ordem do Dia, nos termos do artº 15º do Regimento em vigor. 

1.Tomada de posse da Deputada Municipal Sara Marisa Fernandes de Oliveira Nunes em substituição da 
Deputada Municipal Sandra Sofia Ramos Almeida. 
2. Informações sobre expediente. 

3. Análise e votação da Ata n.º 6 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de trinta de setembro de dois 
mil e vinte. 

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

li. Período da Ordem do Dia, nos termos do artº 16º do Regimento em vigor. 

5. 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 exercer as 
suas funções. 

6. Apreciação da Informação do Presidente da Câmara Municipal e 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). 

7. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal do Orçamento e Grandes Opções do 
Plano (PPI E AMR) PARA 2021. 

8. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal dos Compromissos Plurianuais - Ano 
2021. 

9. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal do Mapa de Pessoal e Organograma 
para 2021. 

10. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Regulamento de Organização de 
Serviços para 2021. 

11. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal da Participação no IRS em 2021. 
12.Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Descentralização Administrativa na 
área da Educação. 

O Senhor 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 Municipal 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. Informou que o Deputado Municipal Renato Silva enviou 

documento a cessar o período de suspensão e retomar funções na presente Sessão da Assembleia Municipal. -

A Mesa da Assembleia Municipal recebeu uma carta de familiares do Doutor Jaime Santos Lopes Dias a 

agradecer a homenagem e o reconhecimento feito pela Junta de Freguesia do Vale da Senhora da Póvoa e 

pelas Assembleia Municipal. O Senhor Presidente da Mesa fez alusão às funções exercidas enquanto escritor e 

historiador, referenciou que foi um homem de grande cultura de renome nacional e através da Etnografia da 

Beira Baixa deu a conhecer a Beira Baixa a todo o País. Referiu que todos os Penamacorenses lhe devem 

respeito e devem honrar a sua memória. ------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou do falecimento do Senhor de Jorge 

Manteigas, Secretário da Junta de Freguesia do Vale da Senhora da Póvoa e solicitou um minuto de silêncio em 

sua h o menagem . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de seguida ao ponto Três da Ordem de 

Trabalhos - Apreciação, discussão e votação da proposta de Ata da Sessão número seis realizada em trinta 

de setembro 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 Ma nu e I Ma rce I o: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saudou o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, desejando-lhe um bom regresso às funções 

para as quais foi eleito. Cumprimentou Presidente da Câmara Municipal, Executivo Municipal, Membros da 

Assembleia Municipal e Comunicação Social. Solicitou que fossem feitas algumas correções à Ata, 

comprometendo-se em faze-las chegar ao Núcleo de Apoio ao Secretariado da Assembleia Municipal. -----------

Colocada à votação, a proposta de Ata número 6/2020 foi APROVADA POR MAIORIA, com vinte e dois (22) 

votos a favor e uma (1) abstenção do Deputado Municipal Renato Silva.---------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal comunicou que o Grupo Parlamentar Movimento 

Independente "Penamacor - Um Concelho no Coração" entregou à Mesa da Assembleia Municipal uma 

pro posta e duas recomendações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expôs que a Proposta tem fundamento na Ata n.º 5/2019 de 27 de junho de 2019 e informou que na Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de 27 de junho de 2019 foi apresentada uma proposta pelo Grupo 

Parlamentar Movimento Independente "Penamacor - Um Concelho no Coração", que foi aceite e votada por 

maioria por vinte e dois votantes, vinte e um votos a favor e um voto contra do Deputado Municipal Álvaro Gil 

Leitão. A proposta sugeria a criação de um grupo de trabalho constituído por Deputados Municipais de ambos 

os Grupos Parlamentares. O objetivo do grupo de trabalho era analisar os investimentos feitos pela Câmara 

Municipal de Penamacor nas empresas "Malcatur" - Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, SA e "GDTP" -

Grupo de Desenvolvimento das Termas de Portugal - Sociedade de Exploração Hidromineral SA, bem como 

examinar de todo o processo de conversão desses montantes de investimentos em capital social. Informou 

que a Proposta do Grupo Parlamentar Movimento Independente "Penamacor - Um Concelho no Coração", foi 

aceite, mas o Grupo Parlamentar "Partido Socialista" não chegou a acordo sobre os elemento a designar para 
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a constituição do grupo de trabalhos. O Grupo Parlamentar - "Partido Socialista" comprometeu-se que, na 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal a ocorrer no mês de setembro designaria os elementos do seu 

grupo paria menta r para a constituição do grupo de trabalho. -----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Deputado Municipal Manuel 

Marcelo, para apresentação da presente Proposta entregues à Mesa da Assembleia Municipal.--------------------

Deputado Ma nu e I Ma rce lo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ex p I ico u que a proposta tem por base a decisão que foi tomada na Sessão Ordinária de 27 de junho de 2019. A 

proposta sugeria a constituição de um grupo de trabalho formado por dois Deputados Municipais do Grupo 

Parlamentar "Partido Socialista" e um Deputado Municipal do Grupo Parlamentar Movimento Independente 

"Penamacor - Um Concelho no Coração". O Grupo Parlamentar- "Partido Socialista" informou que na seguinte 

Sessão da Assembleia Municipal, indicaria os elementos do seu grupo parlamentar a integrar o grupo de 

trabalho. Na Sessão seguinte da Assembleia Municipal o Grupo Parlamentar do "Partido Socialista" comunicou 

à Assembleia Municipal que não indicava elementos do seu Grupo Parlamentar para a constituição do grupo 

de trabalho proposto. O Deputado Municipal Manuel Marcelo expressou que perante a decisão do Grupo 

Parlamentar - "Partido Socialista" a constituição do grupo de trabalho ficou num impasse. Relembrou ainda 

que na referida Sessão da Assembleia Municipal o Senhor Presidente da Mesa disse que iria solicitar à 

"CCDRC" - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, um pedido de parecer sobre a 

situação. O Deputado Municipal Manuel Marcelo disse que a presente proposta apresentada à Mesa da 

Assembleia Municipal tem a mesma fundamentação da proposta apresentada na sessão de junho/2019. Visa 

esclarecer os investimentos da Câmara Municipal de Penamacor na empresa "Malcatur" - Empreendimentos 

Turísticos e Hoteleiros, SA e na empresa "GDTP " - Grupo de Desenvolvimento das Termas de Portugal -

Sociedade de Exploração Hidromineral, SA, e todo o processo de conversão dos montantes de investimentos 

em capital social. Considerou que face à recusa do Grupo Parlamentar - "Partido Socialista" em indicar os seus 

dois elementos e atendendo à falta de esclarecimentos sobre o assunto, a presente Proposta sugere novos 

elementos para a constituição do grupo de trabalho, verifica-se aumentos no capital social das referidas 

empresas participadas e a posição da Câmara Municipal alterou-se significativamente cornos se pode 

comprovar através dos documentos que fazem parte das certidões da Conservatória: A Empresa "Malcatur" 

detinha 33,16% e passou para 15,21%, a Empresa "GDTP" passou de 15% para 1,07%. Impondo-se ultrapassar 

o impasse criado e visando operacionalizar o grupo de trabalho, a proposta propõe que o grupo de trabalho 

seja constituído por elementos do Grupo Parlamentar Movimento Independente "Penamac - Um Concelho 
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no Coração", designando para o efeito os Deputados Municipais; Samuel Osório como coordenador dos 

trabalhos, o Deputado Manuel Marcelo e o Deputado Rogério Cruz; se acaso o Grupo Parlamentar - "Partido 

Socialista" mantiver a recusa em participar. Solicitou à Mesa da Assembleia Municipal e ao Senhor Presidente 

da Mesa que questionasse o Grupo Parlamentar - "Partido Socialista" acerca da sua posição definitiva sobre 

este a ss u n to. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Explicou que a presente proposta é um esforço construtivo de esclarecer estas questões de interesse coletivo 

e público para o Conce I ho de Penamacor. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Deputados Municipais se pretendiam 

intervir sobre a proposta apresentada. Nenhum dos Deputados Municipais solicitou a palavra. ---------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou à votação a Proposta apresentada pelo 

Grupo Parlamentar Movimento Independente "Penamacor - Um Concelho no Coração". --------------------------

Colocada à votação a Proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar Movimento Independente "Penamacor 

- Um Concelho no Coração" a Proposta foi rejeitada pela MAIORIA, com vinte e três (23) votantes, quinze 

(15) votos contra e três (3) abstenções dos Deputados Municipais António Vieira Pires, António Gil e Luís Vaz. -

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu conhecimento da primeira recomendação 

apresentada à Mesa assinada por quatro Deputados do Grupo Parlamentar Movimento Independente 

"Penamacor - Um Concelho no Coração". A recomendação refere a falta de resposta a alguns assuntos e cartas 

que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal tem dirigido ao Senhor Presidente da Câmara Municipal. ----

0 Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se 

pretendi a usar da palavra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal não usou da palavra. ------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal Manuel Marcelo solicitou ao Senhor Presidente da Mesa o uso da palavra, que lhe foi 

c o n ce d ida . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deputado Ma n u e I Ma rce I o: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Explicou que a recomendação encontra-se de acordo com o Regimento da Assembleia Municipal; deve ser 

apresentada e defendida no Período de Antes da Ordem do Dia. Surge na sequência da ausência de respostas 

a vários documentos e recomendações apresentadas em anteriores sessões da Assembleia Municipal. 

Expressou que seu Grupo Parlamentar não desiste da participação democrática e visa c 
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funcionamento dos Órgãos da Autarquia. E cita: "Ponto 1 - Constatando-se a continuada ausência de resposta 

do Presidente da Câmara aos requerimentos e questões que o Presidente da Assembleia tem encaminhado 

para o Executivo; incumprindo o disposto na Lei n.2 75/2013, de 12 se setembro, artigo 352 alínea s)(compete 

ao Presidente da Câmara Municipal responder em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação na sessão 

seguinte da Assembleia Municipal, aos pedidos de informação apresentados por esta.) Ponto 2 - Conforme 

consta da Ata n.2 4/2020 da reunião de 25/06/2020, página 3 (O Presidente da Mesa informou que remeteu 

carta registada com aviso de receção com as questões e requerimentos ao Executivo Municipal); 

(posteriormente o Senhor Presidente da Assembleia enviou outras cartas ao Presidente da Câmara, reforçando 

a necessidade de respostas.) Ponto 3 - Tais cartas, subscritas pelo Presidente da Assembleia Municipal 

enquanto legítimo representante de todos os Deputados Municipais, sobre assuntos do âmbito da Autarquia 

não são documentos particulares, mas antes oficiais e até em papel timbrado da Assembleia, não podem ficar 

na gaveta do arrogante bloqueio e muro de silêncio por parte do Presidente da Câmara. Assim, saúda-se a 

transparência democrática com que as referidas cartas nos foram disponibilizadas pelo Senhor Presidente da 

Assembleia, sendo inequívoco o seu empenho em que a Assembleia Municipal seja respeitada e merecedora 

de resposta da parte do Senhor Presidente da Câmara. Ponto 4 - A manter-se o muro de silêncio, 

incumprimento da Lei, por parte do Presidente da Câmara, não respeitando o Órgão Fiscalizador que é a 

Assembleia Municipal, recomenda-se que a situação seja exposta à "ANAM" - Associação Nacional das 

Assembleias Municipais, como aliás já foi feito em relação à interpretação do Regimento e que também seja 

comunicada a situação de incumprimento à Tutela Jurídica das Autarquias Locais, na "CCDRC" - Comissão 

Coordenadora de Desenvolvimento da Região Centro. Ponto 5 - Reafirmamos que não aceitamos a perversão 

das regras democráticas o incumprimento por parte do Executivo quer da Lei, quer do Regimento da 

Assembleia, pelo que se impõe que a Mesa e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal tudo façam no 

sentido do cumprimento da Lei e consequente funcionamento democrático interno ao Município de 

Penamacor." (fim de citação). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Deputado Municipal referiu que a presente recomendação insere-se no processo que seu Grupo 

Parlamentar tem vindo a denunciar junto das instâncias adequadas. Relembrou que na última Sessão da 

Assembleia Municipal (Sessão em que o Senhor Presidente da Assembleia ainda se encontrava ausente, por 

suspensão de mandato) disse que não tinha procuração para defender e comentar em nome do Senhor 

Presidente da Mesa todo um conjunto de situações e afirmações que foram feitas nessa Sessão. Disse que não 

o fez na altura, nem o fará hoje; mas assume claramente que o seu Grupo Parlamentar não compreende e não 

aceita que tenha sido necessário o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocar 
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com aviso de receção, carta dirigida ao Presidente da Câmara Municipal sobre as questões levantadas na 

Assembleia Municipal. Manifestou estranheza que tenha havido necessidade dessa situação, e não quer 

acreditar que se termine o mandato que fica pautado pela falta de respeito do Executivo Municipal. Este 

Órgão tem uma competência material sobre as decisões tomadas. O Senhor Presidente da Câmara tem a 

competência de dar respostas ao solicitado, como referido na alíneas) do artigo 3SQ da Lei n.Q 75/2013, de 12 

se setembro. Expressou que em Penamacor a Democracia está mal. Existe ausência de respostas e existe uma 

prática de desrespeito pela Assembleia Municipal, não existe uma gestão baseada na Lei e na Democracia. 

Expressou que o seu Grupo Parlamentar não desiste de pugnar com documentos e factos concretos para que 

haja respeito pela Democracia e pelo bom funcionamento democrático da Assembleia Municipal de 

P e na ma co r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu conhecimento da segunda recomendação 

entregue à Mesa da Assembleia pelo Grupo Parlamentar Movimento Independente "Penamacor - Um 

Concelho no Coração". Solicitou ao Líder de Bancada do Grupo Parlamentar fizesse a apresentação da 

recomendação a os Deputados Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------

Deputado Ma nu e I Ma rce I o: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que a recomendação foi elaborada de acordo com o Regimento da Assembleia Municipal. O assunto é 

descrito sob factos e documentos e cita: "Ponto 1 - Atendendo que os documentos relativos ao Orçamento e 

às Grandes Opções do Plano para 2021 foram enviados ao Vereador do Movimento "Penamacor - Um 

Concelho no Coração", com a antecedência mínima em relação à reunião do Executivo {48 horas). Não foi 

assim, dado qualquer período para o exercício do de oposição previsto no n.Q 4 do artigo SQ da Lei n.Q 24/ 98 de 

26 de maio. Ficou, assim, comprometido o direito de consulta prévia definido no n.Q 3 do artigo SQ da citada 

Lei).O Presidente da Câmara não pode alegar desconhecimento da Lei, já que no ano anterior na apresentação 

dos documentos em causa relativos ao Orçamento de 2020, foi alertado como consta da Ata do executivo de 

30/10/2019 na página S; (documento 1). Ponto 2 - Acresce que do parecer n.Q 11/04 da então Diretora 

Regional da Administração Local, da "CCDRC" no seu ponto dois, se concretiza nesse parecer oficial o direito de 

oposição em ser ouvida sobre as propostas do Orçamento e Plano de Atividades. Sobre o momento em que a 

audição se deve processar, esclarece o parecer (documento 2) que: "deverá ser logo que a Câmara Municipal 

tenha elaborado o Projeto de Plano e de Orçamento, ou seja após a sua elaboração, embora anteriormente à 

aprovação dessas propostas em reunião da Câmara". Ponto 3 - Na reunião do Executivo de 27/11/2020, com o 

comentário de que não tinha recebido qualquer proposta do Vereador da oposição, o 'pr sidente apresentou 
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os documentos e colocou-os à votação (pontos 6 e 7 da Ordem de Trabalhos). Confrontado com a inutilidade 

do seu protesto fundamentados, recusando-se a participar numa decisão que feria os pressupostos legais o 

Vereador da oposição exerceu o seu legítimo direito de protesto e ausentou-se da reunião nos pontos da 

Ordem de trabalhos referidos (documento 3). Ponto 4 - Nem sequer a razão invocada pelo Presidente da 

Câmara corresponde à verdade, como referido nas Atas: 4.1 - Na Ata da reunião do Executivo de 30/10/2019, 

no ponto cindo da Ordem de Trabalhos (páginas 12 e 13) consta que foi presente à reunião a proposta do 

Vereador Filipe Batista para que se incremente o Orçamento Participativo, concretizando que se delibera-se: 

a) autorizar o início do procedimento e respetivo regulamento; b) fixar o prazo de dez dias úteis após o início 

do procedimento para os interessados darem os seus contributos. É uma medida incluída no orçamento, em 

muitos sítios felizmente já existe. É uma recomendação do Conselho da Europa para a participação da 

cidadania e da democracia prática, interventiva e aberta. Ora, perante a proposta do Vereador da oposição em 

desencadear o processo de inclusão do Orçamento Participativo, a proposta foi aprovada por unanimidade e 

em minuta, passando a valer como decisão assumida por todo o Executivo. 4.2 - Contudo como nada se 

concretizou, na Ata da reunião do Executivo de 7/02/2020 na página 3, consta que o Vereador da oposição 

solicitou esclarecimentos acerca do Orçamento Participativo, ao que o Senhor respondeu que virá a uma 

próxima reunião (documento 4). 4.3 - Continuando a nada se concretizar, a Ata da reunião do executivo de 

4/09/2020, na página 5 e 6, consta que o Vereador da oposição questionou sobre o ponto de situação 

novamente. O Presidente da Câmara na sua resposta nada referiu sobre este assunto. Foi de novo interpelado, 

tendo o Presidente dito que nada tinha a acrescentar (documento 5) 4.4 - Com a expetativa que a decisão do 

Executivo tivesse reflexo na proposta de Orçamento para 2021, aguardou-se que a mesma proposta surgir-se. 

Quando a proposta surgiu nas 48 horas antecedentes à reunião do Executivo, nada consta quanto ao 

Orçamento Participativo 2021, em total contradição com a decisão unânime do executivo de 30/10/2019. 

Ponto 5 - Para além de ter sido ferido o direito à consulta prévia anterior a aprovação no executivo, também 

não foi cumprido o que legalmente está definido na Lei n.Q 73/2013 alterada pela Lei n.Q 66/2020, de 4 de 

novembro: que a Câmara Municipal tem de apresentar a proposta do Orçamento à Assembleia Municipal até 

30 de novembro; o que aliás consta da Proposta, do texto da deliberação em minuta da Câmara Municipal 

(documento 6). Não conhecendo a data em que a Câmara Municipal apresentou a proposta de Orçamento à 

Mesa da Assembleia Municipal, o que constitui um facto inequívoco, é que o Grupo Parlamentar do 

Movimento "Penamacor, um Concelho no Coração", só tomou conhecimento de tal documento quarenta e 

oito horas antes da reunião da Assembleia, portanto o prazo mínimo legal sem contemplar qualquer prazo ou 

período para análise cuidada em auscultação e consulta prévia. Ponto 6 - Sendo o direito à uscultação prévia 
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um direito fundamental da oposição, o Código do Procedimento Administrativo no seu n.Q 2 do artigo 161Q 

(Atos nulos) determina que são designadamente nulos: d) os atos que ofendam o conteúdo essencial de um 

direito fundamental. E no artigo 162Q da referida Lei n.Q 4/2015, estabelece no n.Q 1) que o ato nulo não 

produza quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da declaração de nulidade (documento 7), Ponto 7 -

Acresce que o Acórdão n.Q 373/2009 do Tribunal Constitucional, numa situação em que foi denegado o direito 

de consulta prévia, considerou que a violação de um tal direito configura um vício de forma sancionável em 

sede de consequências jurídicas, pela anulabilidade (documento 8). Ponto 8 - Perante a fundamentação 

exposta que consubstancia a ilegalidade da recusa do direito à consulta prévia, recomenda-se à Mesa da 

Assembleia que sejam retirados os pontos 7 e 8 da Ordem de Trabalhos, sob pena de anulabilidade das 

decisões quer da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal." (fim de citação).--------------------------------

Expressou que o seu Grupo Parlamentar não abdica do seu direito legítimo de protesto e não participarão na 

decisão e tudo farão para que a situação seja apreciada no futuro. Explicou que a recomendação é construtiva 

no sentido que se pode corrigir no âmbito do funcionamento democrático dos Órgãos Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal. Não foi respeitado o direito de consulta prévia a nível do Executivo e da Assembleia 

Municipal. Em relação ao Orçamento Participativo referiu que a proposta partiu da oposição e foi aprovada 

por unanimidade, o ponto não foi anulado por isso é inconsequente não cumprir uma deliberação tomada em 

reunião do Executivo M u n ici pa 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Cumprimentou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal desejando bom regresso no retomar das funções 

de Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. Cumprimentou o Executivo Municipal, Deputados Municipais 

e Comunicação Socia 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lamentou a postura de pressão que a oposição tem feito sob o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

apresentando problemas e não soluções. Sobre o Orçamento Participativo referiu que ainda não foi possível 

implementar no Município de Penamacor. De acordo com o exposto pelo Líder da oposição, considerou que 

nada do que foi referido pode ferir a legalidade do ponto 7 e 8 da Ordem de Trabalhos. O Executivo Municipal 

cumpriu o envio da documentação para o Vereador da oposição. A Lei não refere que tem se ser enviado com 

trinta dias, um mês ou um ano antes. Pronunciou que nos anos 2005-2009, foi Deputado Municipal da 

Assembleia Municipal de Penamacor, a Mesa era presidida pelo Senhor Manuel Marcelo. Muitas vezes 

chegava ao dia da Sessão da Assembleia Municipal e não tinha os documentos em sua p 
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envelope em cima da secretária dos Deputados Municipais no Salão Nobre da Câmara Municipal. Referiu que a 

documentação foi remetida em 30/11/2020 ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. Disse 

que o Orçamento apresentado é um Orçamento ao qual o Senhor Manuel Marcelo não estava habituado a 

apresentar em Assembleia Municipal nos mandatos que presidiu. A marca que deixou enquanto Presidente da 

Assembleia Municipal, foi a de deixar a maior dívida de sempre na Câmara Municipal de Penamacor. Disse que 

a exposição feita pela oposição não é impedimento para não haver votação dos documentos relativos ao 

Orçamento. Sugeriu ao Senhor Presidente da Assembleia que após a deliberação e votação dos documentos e 

se houver algumas questões em dúvida, se analisem juridicamente. ---------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa, informou que recebeu os documentos no dia 30/11/2020 e no dia 4/12/2020. 

Disse que os documentos devem ser enviados atempadamente aos Deputados Municipais.--------------------------

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

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

Apresentou duas notas: Repudiou totalmente do ponto de vista democrático, a afirmação do Senhor 

Presidente da Câmara de que as intervenções em nome do seu Grupo Parlamentar são de pressão ao Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal. Repudiou também a solução imediata, rápida e conveniente de que o seu 

Grupo Parlamentar só cria problemas e não apresentam soluções. O seu Grupo Parlamentar tem como total 

prioridade o cumprimento da Democracia e da Lei. Proferiu que as deliberações votadas em Executivo 

Municipal são mais 90% aprovadas por unanimidade. Disse que sendo oposição, estudam os documentos e 

participam; mas o Presidente da Câmara não aceita os contributos que lhe são apresentados, como ficou 

demonstrado com o Orçamento Participativo. Referiu que existem muitos casos em concreto e exemplificou o 

Concelho de Ílhavo; a Câmara Municipal não é Socialista, e o Partido Socialista acusou o Presidente da Câmara 

Municipal de não ter havido consulta prévia do Plano de Atividades e Orçamento. Referiu que a Lei é igual para 

todos e a Democracia deve ser cumprida. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal António Pinto solicitou o uso da palavra, que lhe foi concedida.--------------------------------

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

Desejou um bom regresso ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, cumprimentou o Presidente da 

Câmara, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, Deputados Municipais e Comunicação Social.-----------------
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Esclareceu que a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que estabelece o financiamento das Autarquias Locais. O 

artigo 45º estabelece que e Cita. "O Órgão Executivo apresenta ao Órgão Deliberativo até 31 de outubro de 

cada ano a proposta de Orçamento Municipal para o ano económico seguinte". A Lei n.º 66/2020, de 4 de 

novembro refere que é alterado o artigo 45º da Lei 73/2013, de 3 de setembro com a seguinte redação: "Sem 

prejuízo do disposto no número seguinte o Órgão Executivo apresenta ao Órgão Deliberativo até 30 de 

novembro de cada ano a proposta de Orçamento Municipal para o ano económico seguinte". (fim de citação). 

O Deputado Municipal referiu que dispõe de três notas explicativas emitidas pela Direção Geral das Autarquias 

Locais sobre a interpretação deste artigo, que poderá entregar à Mesa da Assembleia Municipal. Informou que 

só recebeu os documentos do Orçamento nas 48 horas que antecederam à realização da Sessão da Assembleia 

Municipal e expressou que o Orçamento devia ter sido enviado até 30 de novembro. ----------------------------------

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

O Senhor Presidente da Câmara M u n ici pa 1: ---------------------------------------------------------------------------------------

Reafirmou que o Orçamento foi enviado ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a 30 de novembro. 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, disse que as orientações são que os documentos 

devem seguir para os Deputa dos M u n ici pais. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de seguida ao ponto Quatro da Ordem de 

Trabalhos - Intervenções dos Senhores Deputados Municipais. --------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou quem pretendia inscrever-se para 

intervenções a terem lugar no Período de Antes da Ordem do Dia de acordo com o Regimento da Assembleia 

M u n i c i p a 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscreveram-se os Deputados Municipais, Francisco Abreu, João Vaz, António Pinto, Manuel Marcelo e 

Á I varo G i I Leitão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou de imediato a palavra ao Deputado Francisco 

Abreu . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Deputado F ra nc isco Abreu : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saudou o regresso do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, cumprimentou a Mesa da 

Assembleia Municipal, Deputados Municipais, Senhor Presidente da Câmara, Municipal, Executivo Municipal e 

Comunicação Soei a 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Deputado Municipal deu inicio a intervenção com citações do Filósofo e Teólogo Dinamarquês Kierkegaard, 

Século XIX; e cita: "Os limites do meu pensamento, são limites da minha linguagem". Disse que todos 

compreendemos que a linguagem expressa é reveladora das dimensões vastas do pensamento de que é 

detentor; ainda que o contrário possa ser sujeito a análise, ou seja, a linguagem que se utiliza é reveladora dos 

limites do pensamento que se possui. Disse que este propósito vem no sentido de que esta Assembleia 

Municipal entrou no último ano do seu mandato. É pertinente que se começe a fazer um balanço restrospetivo 

e recordatório do trabalho desenvolvido nestes três últimos anos: Assim se as maiorias do Partido Socialista, 

que a vontade e os votos populares deram aos Órgãos Autárquicos deste Concelho se debruçarem sobre os 

contributos. Assim, se as Maiorias do Partido Socialista que a vontade e os votos populares deram aos Órgãos 

Autárquicos deste nosso Concelho, se debruçarem sobre os contributos que pela Oposição aqui foram 

trazidos, pouco mais haverá a constatar do que "advérbios de modo", os quais, no dizer do meu escritor 

preferido, o Prémio Nobel da Literatura Gabriel Garcia Márquez, eram, nada mais, nada menos, do que as 

armas dos "arrogantes impacientes"; para além da constante ameaça, da permanente judicialização do 

confronto político, pouco mais se viu nestas reuniões de Assembleia Municipal por parte da Oposição ao 

P a rt ido Soei a I is ta . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chamo desde já a atenção para o facto de eu próprio considerar que o "sarcasmo" é a mais acutilante 

manifestação e expressão do "humor inteligente e corrosivo", o que exige de cada mente, um vasto domínio 

da linguagem mas também a capacidade de expressão de um pensamento alargado e multifacetado, na 

sequência do que acima fica dito sobre o pensamento de Kierkegaard. Mas não quero ser injusto, ao esquecer 

o contributo positivo que, em minha opinião, fo i, com alguma regularidade, dado pelo Sr. Deputado Rogério 

Silvestre da Cruz, ao chamar a atenção para diversos problemas que de facto afetam, ou podem vir a afetar, a 

vida dos nossos concidadãos, como os problemas em algumas das nossas vias de circulação ou até a 

necessidade de maiores transferências para as Juntas de Freguesias, ou mesmo a preocupação com o 

abandono dos campos agrícolas e falta de água e zonas de lazer, especialmente na zona sul do Concelho, por 

ex e m p I o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Mas nunca a Oposição se dignou dar contributos positivos e que contribuíssem para estimular e obrigar o 

Executivo a introduzir algumas alterações, a aceitar novas propostas e sugestões, como por exemplo: - O que 

se antevê e prepara para a dinamização cultural e turística da Zona Histórica, tão atacada e atrasada de início? 

- Como e quem irá rentabilizar, em termos sociais e culturais, a excelente recuperação que se está a 

desenvolver do Teatro Clube? - Poderiam perguntar, num sentido construtivo, como se divulgou e utilizou um 

"famoso CD interativo sobre a Vila de Penamacor-Terra de Ribeiro Sanches", produzido por uma instituição de 

ensino superior da nossa região, e cujos direitos ficariam na posse da CMP após os dinheiros dados, e pelo 

qual o anterior Executivo - obviamente não liderado pelo atual Presidente! - Pagou 29 mil, 150 Euros! - O que 

se prevê para a gestão partilhada da Reserva da Serra da Malcata? E poderiam dizer: "Olhem, nesta ou 

naquela área protegida, há estes ou aqueles bons exemplos e práticas, como aliás tem acontecido em muitas 

zonas do País quanto à criação de Percursos Pedestres (veja-se o Parque do Barroca!, aqui em Castelo Branco e 

as atividades turísticas no Parque do Tejo Internacional!) e Passadiços diversos! - Quero crer que alguns 

membros da Oposição já tenham visitado a Casa da Memória da Presença Judaica na Zona Histórica de Castelo 

Branco, mas nunca apresentaram algumas ideias ou sugestões! ... Não! Só "está mal o que o Executivo faz! 

Ilegalmente, não é democrático; democraticamente, não é legal! Construtivamente, não é aceite! Enfim ... ! E 

assim, para além das referidas preocupações e seriedades apresentadas pelo Senhor Deputado Municipal 

Rogério Cruz, um confrangedor azedume e reiterado mau perder, perseguição pessoal e nunca preocupação 

com a melhoria e organização institucional dos nossos órgãos autárquicos ... Um recorrer ao constante 

"democraticamente ilegal", ou "ilegalmente apresentado", ou "pessoalmente decidido" ou "judicialmente 

encaminhado", etc.,etc,etc ... ! Razão tinha Gabriel Garcia Má rq uez ! ---------------------------------------------------------

Assim, não posso deixar de chamar a atenção do meu antigo aluno e agora digníssimo jornalista do Jornal 

"Reconquista", caro amigo José Furtado, que, mesmo que bastante em desacordo e em grupos políticos 

diferentes, e por mais aguerridos que nos mostremos nas nossas intervenções e por mais "crista" que às vezes 

levantemos, nem eu mesmo, nem o Dr. Lopes Marcelo, somos senhores de espigões nos nossos membros 

inferiores, pelo que o mínimo que poderia ser feito era colocar a "luta de galos", referida no artigo da Pág.16 

do dia 8 de Outubro p.p., "entre aspas". - É apenas um pequeno apontamento de humor, já se vê! ---------------

Mas serve este "pequeno apontamento de humor'' para me socorrer de novo do Jornal "Reconquista", agora 

do dia 22 de Outubro e na sua página 26, e de acordo com o processo a que o jornal teve acesso, e passar a 

citar o artigo deste Jornal: "Mas o TAFCB travou o acesso à informação de um tema que fez correr bastante 

tinta na última assembleia municipal, não obrigando a Câmara Municipal de Penamacor a transmitir à 
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oposição a lista com os nomes dos devedores de água e saneamento e dos processos de execução fiscal que 

decorrem dessa situação ... " ! ! ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com o todos decerto se recordarão e compreenderão, não me é possível deixar passar em claro tal assunto, já 

que, e recorro de novo ao sarcasmo, "a Polícia Judiciária comemorou há pouco tempo os seus 75 anos de 

existência tendo sido condecorada pelo Exm.P Sr. Presidente da República" ; quando ouvi esta notícia, e depois 

de aqui ter sido ameaçado, preparei-me para receber alguns dos Senhores Inspetores da PJ quanto a este 

assunto autárquico, e que aqui foram tantas vezes mencionados como estando a chegar, e eu fiquei deveras 

curioso em saber como seriam esses "senhores papões", com que aqui politicamente nos atemorizavam, em 

especial a mim próprio e ao Sr. Empresário Álvaro Gil Leitão. Mas não devem desesperar os "profetas da 

desgraça alheia" porque poderão sempre recorrer para instâncias judiciais superiores, para o Supremo 

Tribunal, para o Tribunal Constitucional e mesmo, se assim o entenderem, para o Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem! ... E, talvez em última instância, ainda lhes poderão valer as reuniões do Conselho de 

Segurança da ONU!!!! ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mas sejamos honestos: Para que deveria o Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco (TAFCB) permitir 

o acesso a tais documentos da Câmara Municipal, se há no nosso Concelho e, atrevo-me a dizer, na nossa 

Câmara, um "Senhor Carteiro" que se encarrega de proporcionar à Oposição toda a documentação sobre este 

assunto, e muitos outros assuntos, que porventura lhe permitam usar mais um advérbio de modo: porque 

"coerentemente" , porque " injustamente" , porque "legalmente", "a água da chuva quando cai deve ser para 

todos"; mas, ao contrário do belo e famoso filme "O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes", neste caso, o Carteiro 

já tocou três vezes, mas de forma feliz para ele, por vias anónimas e, agora infelizmente para ele, parece só 

conhecer a estrada que liga a Vila de Penamacor a Aranhas, dado que nunca os Senhores Deputados 

Municipais oriundos de outras freguesias tiveram a sorte de receber a sua visita! ... Azar deles!!! ------------------

Oxalá todos os devedores à Câmara Municipal de Penamacor, alguns muito amigos da Oposição, tivessem já 

pedido, por diversas vezesL a resolução dos seus assuntos, como o cidadão e a cidadã aqui tantas vezes 

maldosamente referidos pela nossa Oposição política, já o fizeram, e por escrito, o que constitui prova e 

documento, e que deveriam ter servido para a Oposição ser mais contida, sensata e menos maldosa!-----------

Referi homens da Filosofia e da Literatura; será pois compreensível que mencione o poeta e ensaísta francês 

do século passado, Paul Valéry (1871 - 1945), na sua expressão de que "os homens distinguem-se por aquilo 

que mostram e assemelham-se por aquilo que escondem" !! -------------------------------------------------------------------
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Excelentíssimo Senhor Presidente: se iniciei com uma referência ao filósofo dinamarquês Kierkegaard, termino 

com uma pequena história sobre o filósofo grego Heráclito de Éfeso, um dos grandes pensadores pré

socráticos: Conta o historiador Diógenes Laércio que, quando os habitantes da sua cidade, Éfeso, então a 

atravessar um período de prosperidade, pediram ao seu concidadão HERÁCLITO que redigisse novas leis e 

sugerisse novas construções, este saiu irado do Templo de Artemisa, onde passava o dia entretido em 

conversas com os jovens: "Por que motivo isto Vos surpreende?", Perguntava aos que o criticavam e 

ameaçavam. "Porventura não é melhor isto do que fazer política convosco?"Provavelmente, o filósofo estava 

desencantado com a vaidade e indulgência dos seus compatriotas." (fim de citação).----------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou de imediato a palavra ao Deputado João Vaz. -

De pu tad o João Vaz: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cumprimentou o Senhor Presidente da Mesa com desejos de bom regresso ao exercício das suas funções, 

cumprimentou a Mesa da Assembleia Municipal, cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara, Executivo 

Municipal, Deputados Municipais e Comunicação Social. Falou sobre duas instituições do Concelho de 

Penamacor: O Lar D. Bárbara Tavares da Silva, que neste momento depara-se com uma situação delicada 

devido à Pandemia. Prestou agradecimentos a todos profissionais da Saúde, Bombeiros Voluntários, 

trabalhadores da instituição, à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de Penamacor e a todos os envolvidos 

no processo de combate ao surto que se está a viver, desejando uma rápida recuperação dos utentes atingidos 

p e Ia do e n ça . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prestou uma palavra de apreço à recente eleição da direção e corpos sociais da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Penamacor, desejando à nova equipa votos de um bom trabalho no Concelho de Penamacor. -

Referiu que o Concelho de Penamacor é uma ótimo Concelho para se viver, apenas verifica com certa tristeza 

que no Concelho de Penamacor o espírito democrático está sempre a ser colocado em causa com confrontos 

pe rma ne ntes sobre a a plica bilidade da Lei. -----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou de imediato a palavra ao Deputado António 

Pi n to . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 e p u ta do António Pi nto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acerca da intervenção feita pelo Deputado Municipal João Vaz referiu que as Leis são emitidas pela 

Assembleia da República e são para cumprir e respeitar. -----------------------------------------------------------------------

Referiu que a Junta de Freguesia de Pedrógão de São Pedro e Bemposta foi eleita democraticamente para 

defender os interesses e a melhoria das condições de vida da população que os elegeu. passaram três anos 
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de mandato e a Câmara Municipal de Penamacor ainda não executou nenhuma obra na Freguesia de 

Pedrógão de São Pedro e na Freguesia de Bemposta. Disse que há acerca de um ano atrás o Senhor Presidente 

da Câmara referiu e incluiu algumas obras nas rubricas do orçamento destinadas à execução de obras nas 

Freguesias. Até ao momento nenhuma obra foi executada na área da União de Freguesias. Mencionou que 

quando o orçamento é aprovado na Câmara Municipal é um orçamento para todo o concelho, não é só para 

algumas Freguesias. Informou que a Junta de Freguesia de Pedrógão de São Pedro e Bemposta durante o 

corrente ano já enviou ao Senhor Presidente da Câmara Municipal cerca de trinta e-mails, algumas cartas e 

ofícios, solicitou vários documentos através de requerimentos feitos à Mesa da Assembleia Municipal, e não 

obteve respostas. Expressou que o Senhor Presidente da Câmara não responde e não cumpre a Lei das 

Autarquias Locais e não respeita os prazos das solicitações. Pronunciou que a Mesa da Assembleia Municipal 

deve obrigar o Senhor Presidente da Câmara a cumprir a Lei e este deve responder aos assuntos da União de 

Freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta. Referiu que os assuntos da União de Freguesias de 

Pedrógão de São Pedro e Bemposta deverão ter de passar a estar incluídos na Ordem de Trabalhos da 

Assembleia Municipal para serem discutidos, referiu que ao longo das anteriores Sessões da Assembleia 

Municipal tem vindo a apresentar vários assuntos respeitantes à União de Freguesias, para os quais ainda não 

houve ainda nenhuma resolução. Referiu os imóveis degradados, disse que a Rua 25 de Abril em Pedrógão de 

São Pedro há quatro anos que se encontra obstruída por decisão do Senhor Presidente da Câmara e o 

problema continua sem resolução, a Rua Doutor Augusto Falcão têm casas em degradação, já foram 

apresentadas várias queixas de Munícipes ao Presidente da Câmara, mas não obtiveram respostas por parte 

do Município. Sobre a Casa do Teatro, no ano de 2017 o Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que 

era uma obra urgente, mas até ao momento encontra-se por executar. O Solar de Marrocos está bastante 

degradado, o Senhor Presidente da Câmara na altura solicitou a chave do edifício, mas nada foi feito, neste 

momento a porta está aberta, colocando em risco jovens e crianças que possam lá entrar. Sobre os 

prolongamentos de condutas de água, o Regulamento da Água não é respeitado, fazem-se prolongamentos de 

conduta para locais que não possuem área urbana e até para fora do Concelho de Penamacor. Disse que a 

Junta de Freguesia solicitou prolongamentos de conduta de água para munícipes que estão a habitar na área 

da Freguesia e não lhe foram concedidos. Os ramais de água e de saneamento e reposição de calçada não são 

feitos. Disse que na Freguesia de Pedrógão de São Pedro existem constantes faltas de energia elétrica. Sobre a 

cedência dos edifícios escolares informou que enviou informação para todos os Senhores Vereadores do 

Executivo Municipal a informar acerca do estado de degradação em que se encontram. Referiu que existem 

luminárias que foram desligadas e não houve informação para a Junta de Freguesia ac do assunto, e deu o 
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exemplo da Estrada Nacional 233, antes de chegar à ponte da Freguesia da Bemposta, onde se encontram 7 

luminárias desligadas, na entrada sul da Freguesia de Pedrógão de São Pedro estão também 5 luminárias 

desligadas, perguntou qual a razão e justificação. Referiu que o Protocolo da Rede Wi-Fi foi anunciado e 

assinado, mas até ao momento não foi dado seguimento ao processo pela empresa responsável do projeto. 

Considerou que os critérios aplicados não foram os mais corretos. Disse que o Senhor Presidente da Câmara 

referiu há algum tempo que a marcação dos Caminhos de Santiago iria ser feita, mas os mesmos ainda não 

estão marcados. Informou que o Concelho de Idanha-a-Nova iniciou o processo mais tarde que o Concelho de 

Penamacor e as rotas já estão marcadas. Referiu que a Câmara Municipal devia tomar diligências sobre estes 

assuntos. Sobre a recolha dos resíduos sólidos e urbanos manifestou surpresa com a entrevista que o Senhor 

Presidente da Câmara deu ao Jornal a Reconquista, onde referiu que o serviço adjudicado à empresa poderia 

não estar a correr bem mas quando o mesmo era executado pelos serviços da Câmara Municipal era 

complicado, especialmente na zona norte do Concelho de Penamacor. O Deputado Municipal informou que 

quem executava o serviço de recolha de resíduos na Freguesia de Benquerença na altura em que o Senhor 

Presidente da Câmara era Presidente da Junta de Freguesia, era o funcionário que o Senhor Presidente da 

Câmara nomeou recentemente como responsável dos Serviços Externos. Questionou o Senhor Presidente da 

Câmara se o funcionário não tinha competência para fazer esse serviço. Perguntou se o valor de cerca de dez 

mil euros pago mensalmente pelo contrato de dois anos que a Câmara Municipal tem com a Empresa é 

justificável. Disse que o serviço estava a ser melhor executado quando era feito pela Autarquia . Referiu que 

enviou para o Executivo Municipal e-mail com fotos sobre o estado em que o serviço é feito. Disse que as 

queixas não são só da zona sul do concelho, existem queixas por todo o Concelho de Penamacor. Acerca da 

justificação que o Senhor Presidente da Câmara deu ao jornal, onde explicou que houve necessidade de 

recorrer à contratação dos serviços da empresa, porque os funcionários tiveram de ir executar serviço de 

limpeza na Vila de Penamacor, o Deputado Municipal disse que já havia funcionários do Município designados 

pa ra esse se rv iço . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou de imediato a palavra ao Deputado Manuel 

M a rce I o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Apresentou defesa de honra, repudiou o que foi expresso pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. Disse 

que não existe qualquer perseguição ao Senhor Presidente da Assembleia. Referiu que na anterior Sessão da 

Assembleia Municipal foi acusado de que detinha documentos particulares que referiam o nome de uma 

cidadã. Explicou que entregou os documentos à Mesa da Assembleia Municipal e que 
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documentos se encontra nomeado o nome de nenhuma cidadã. Informou que os documentos não foram 

divulgados publicamente só foram entregues à Mesa da Assembleia e estão indicados só os nomes dos 

membros da Assembleia Municipal que são titulares de contrato de água e saneamento e que têm dívidas ao 

Município. Disse que independentemente do contexto dessas dívidas que terão de ser averiguadas, estes 

membros têm dívidas assumidas e como eleitos têm uma maior responsabilidade, porque foram eleitos para 

um cargo. O Deputado Municipal disse que foi referido que existem devedores que são amigos da oposição, 

mas não apresentam dados concretos. Repudiou que o facto de se lançar indiretas e disse que não concorda 

com esta forma de estar na política e na vida, porque não é compatível com o funcionamento da Democracia. 

Foi referido maldosamente que o seu Grupo Parlamentar contribuiu para os atrasos nas obras da zona 

histórica e do Teatro Clube. Expôs que o Executivo Municipal em termos legais é que levou quase um ano a 

repor a legalidade que o Tribunal de Contas solicitou. Esclareceu que o seu Grupo Parlamentar sempre alertou 

para a legalidade das situações e sempre votou favoravelmente quando a existia legalidade. Disse que o 

Executivo Municipal é que não resolve as situações e exemplificou a questão referente aos Contratos 

lnteradministrativos, para a qual foi realizada uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal onde foi 

referido que os contratos não tinham enquadramento legal, não cumpriam Lei. Questionou o Senhor 

Presidente da Câmara se existe algum Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências assinado 

com alguma Junta de Freguesia? Relatou que o Senhor Presidente da Câmara alterou a rubrica que estava 

destinada em orçamento para os Contratos lnteradministrativos, expôs que foi extinta e foi criada outra com 

novas verbas a disponibilizar às Freguesias, usando como fundamento a Pandemia - COVID-19. --------------------

Perguntou acerca do que foi prometido em Assembleia Municipal sobre a publicação das decisões e 

deliberações da Assembleia Municipal. Referiu que até ao momento não foram publicadas no site do 

Município nem no Boletim do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

Informou que as deliberações da Assembleia Municipal, encontram-se publicadas na página do Município de 

P e na m a cor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Francisco Abreu solicitou ao Senhor Presidente da Mesa o uso da palavra para defesa da honra, 

que I he foi concedida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deputado F ra n e isco Abreu : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Referiu palavras do Deputado Manuel Marcelo que se encontram na Ata n.º 6 e cita: "Disse que há cerca de 15 

dias, foi convocado pelo Inspetor da Polícia Judiciária e teve uma sessão de trabalhos 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, foram apresentados ao Tribunal e não estão sob sigilo. Referiu que o 

que se encontra sob sigilo é a investigação da Polícia Judiciária, que fará o relatório que enviará para o 

Ministério Público." (fim de citação). O Deputado Municipal Francisco Abreu expôs que o Deputado Manuel 

Marcelo não pode dizer que não dispõe de todas as condições para ir para o tribunal superior. Considera que 

algumas das questões apresentadas pelo Líder de bancada da oposição não são da total concordância de 

alguns membros da sua bancada política, porque alguns são conhecedores de várias situações e questões que 

demoram tempo e são de difícil resolução, algumas situações foram herdadas do mandato que o Deputado 

Manuel Marcelo apoiou e presidiu. Informou que foram gastos valores para a produção de um cd, que não se 

conhece e não se sabe a forma de investimento e para quem foi o valor.--------------------------------------------------

Pronunciou que existe uma perseguição à sua pessoa e à do Deputado Municipal e cidadão Álvaro Leitão. 

Elucidou que já pediu há vários anos por escrito aos serviços da Autarquia que a sua situação fosse resolvida, 

disse que não o podem obrigar a pagar o que não deve, tem o direto de pagar unicamente o estabelecido, 

havendo acordo entre a sua pessoa e a entidade à qual deve. Referiu que nunca negou a dívida ao contrário de 

alguns dos apoiantes do Grupo Parlamentar Movimento Independente "Penamacor - Um Concelho no 

Coração", que a negam. 

O Deputado Álvaro Gil Leitão solicitou ao Senhor Presidente da Mesa, o uso da palavra, que lhe foi concedida. 

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

Cumprimentou o Senhor Presidente da Mesa e a Mesa da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da 

Câmara, Executivo Municipal, Deputados Municipais e Comunicação Social.---------------------------------------------

Disse que o Deputado Manuel Marcelo não gosta que invoquem o seu nome, mas já invocou por várias vezes 

nesta Assembleia Municipal o nome do Presidente da Junta da Benquerença e o nome do Deputado Francisco 

Abreu. Consta da Ata anterior que o Deputado Municipal Manuel Marcelo solicitou que fosse incluído na Ata o 

nome dos visados. Referiu que o Deputado Municipal está sempre a recalcar a questão das dívidas. Informou 

todos os presentes, que dispõe de um parecer da "ERSAR" onde é mencionado que não tem de pagar o serviço 

de saneamento, se não puder usufruir do mesmo. Disse que não existe ligação possível ao coletor de esgotos. 

Esclareceu que pagou indevidamente essa taxa durante dois anos. Disse que a Câm ra Municipal é que terá de 
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lhe restituir esse valor pago indevidamente. Declarou ainda que está disponível para prestar todas estas 

declarações nas instituições que o solicitarem. -------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou a palavra ao Senhor Presidente da Mesa.---------------------

0 Senhor Presidente da Câmara Municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a intervenção do Presidente da Junta de Pedrógão de São Pedro e Bemposta, Senhor António Pinto 

apresentou duas notas: Disse que terão de passar a elaborar uma Ata com todos os assuntos que são 

conversados entre eles. Disse que sobre a questão relacionada com a EDP o assunto e os valores foram 

conversados entre ambos. Explicou que vão ser investidos cerca de meio milhão de euros para reforçar a linha 

que vem do Fundão para a zona sul do concelho; e vai ser criada uma linha separativa da subestação da 

Meimoa para a Vila de Penamacor. Quanto à questão dos melhoramentos feitos nos últimos três anos na sua 

Freguesia, disponibilizou-se para ir ao local e mostrar o que já foi executado. ---------------------------------------------

Terminado o período de Antes da Ordem do Dia o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu 

início ao Período da Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

li - Período da Ordem do Dia, nos termos do artº 162 do Regimento em vigor. ------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de imediato ao Ponto Cinco da Ordem de 

T ra ba I hos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 5 - 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 

exercer as suas f u nções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi presente a este Órgão Deliberativo e-mail da Deputada Municipal Sandra Almeida a informar da 

desistência do cargo e do exercício de funções na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de 

Penamacor para a qual foi eleita como membro representante da Assembleia Municipal. Foi presente o ofício 

n.º 122/ 2020/CPCJ Penamacor, datado de 2/12/2020 a solicitar que seja designado um (1) representante, em 

substituição de um elemento 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.2 1 do artº 172 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.º 142/ 2015, de 8 de setembro e pela Lei n.º 23/ 2017, de 23 de 
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O Senhor Presidente da Mesa solicitou aos dois Grupos Parlament ares que indicassem o nome de um 

representante a integrar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Penamacor. Nenhum 

dos Grupos Paria menta res a presentou pro posta.----------------------------------------------------------------------------------

0 Ponto Cinco foi retirado da Ordem de Trabalhos, sendo que o mesmo será incluído na próxima Sessão 

Ordinária da Assembleia M u nicipa 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou de imediato ao Ponto Seis da Ordem de 

T ra ba I h os. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 6 - Apreciação da Informação do Presidente da Câmara Municipal e atos praticados ao abrigo da Lei 

n,2 6/2020, de 10 de abril (regime excecional com vista a promover a capacidade de resposta das autarquias 

locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19) ----------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente da Câmara M u n ici pa 1: ---------------------------------------------------------------------------------------

Sobre o Ponto 6 - 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.---------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se 

p retendiam usar da pa I av ra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Saudou a Câmara Municipa l, forças de intervenção e Proteção Civil, IPSS' s do Concelho e todos os agentes que 

estão a intervir na luta sanitária pelo combate à Pandemia do COVID-19. Manifestou grande preocupação com 

a situação que está a acontecer com os utentes do Lar. D. Bárbara Tavares da Silva. Desejou que a situação 

seja rapidamente ultrapassada e que a Câmara Municipal em conjunto com a IPSS tome medidas articuladas e 

em equipa, para que a situação regresse à normalidade. Disse que se está a fazer muito, mas tudo o que se 

fizer nunca é demais para proteger a população do Concelho de Penamacor. ---------------------------------------------

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal expôs que o Grupo Parlamentar Movimento Independente 

" Penamacor - Um Concelho no Coração" no início da Sessão da Assembleia apresent ou recomendação à Mesa 

da Assembleia Municipal acompanhada de um parecer da "CCDRC" e de um do Tribunal 
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Constitucional a propor que sejam retirados os pontos 7 e 8 da Ordem de Trabalhos. Informou ainda que os 

documentos foram entregues ao Senhor Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou à votação da Assembleia Municipal a 

Proposta de manter na presente Sessão da Assembleia Municipal, a Apreciação, Discussão e Votação dos 

Pontos 7 e 8 da Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal, a Proposta de manter em Apreciação, Discussão e Votação os 

ponto 7 e 8 da Ordem de Trabalho foi APROVADA POR MAIORIA, com 23 (vinte e três) votantes, 5 (cinco) 

votos contra e 18 (dezoito) votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de imediato ao Ponto Sete da Ordem de 

T ra ba I h os. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Orçamento e grandes 

Opções do Plano (PPI e AMR) para 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se 

p retendiam usar da palavra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

0 Deputado Manuel Marcelo Líder de Bancada do Grupo Político Movimento Independente "Penamacor - Um 

Concelho no Coração" de acordo com a fundamentação apresentada na recomendação entregue à Mesa da 

Assembleia Municipal, declarou que o seu Grupo Parlamentar não abdica do período para o exercício do 

direito de oposição, previsto no n.º 4 do artigo 5º da Lei n.º 24/98 de 26 de maio, ficando comprometido o 

direito de consulta prévia quer no Órgão do Executivo quer no Órgão Deliberativo. -------------------------------------

Os Deputados Municipais do seu Grupo Parlamentar, como forma de protesto ausentaram-se da sala e não 

participaram na apreciação, discussão e votação do Ponto Sete da Ordem de Trabalhos - Orçamento e 

Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para 2021. -------------------------------------------------------------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas na alínea a) do nº 1 do 

artigo 252 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a proposta da Ordem de Trabalhos no Ponto 7 - Orçamento 
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e Grandes Opções do Plano (PPI e AMR) para 2021 foi APROVADA POR UNANIMIDADE dos presentes com 

dezoito (18) votantes, dezoito (18) votos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------

Nos termos e para os efeitos dos n2s 3 e 4 do art2 57 da Lei n2 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE dos presentes, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de 

produzir eficá eia imediata à sua a provação. -----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de imediato ao Ponto Oito da Ordem de 

T ra ba I h os. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Compromissos Plurianuais 

Ano 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se 

pretendi a m usar da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

0 Deputado Manuel Marcelo Líder de Bancada do Grupo Político Movimento Independente " Penamacor - Um 

Concelho no Coração" de acordo com a fundamentação apresentada na recomendação entregue à Mesa da 

Assembleia Municipal, declarou que o seu Grupo Parlamentar não abdica do período para o exercício do 

direito de oposição, previsto no n.2 4 do artigo 52 da lei n.2 24/98 de 26 de maio, ficando comprometido o 

direito de consulta prévia. Os Deputados Municipais do seu Grupo Parlamentar, como forma de protesto 

ausentaram-se da sala e não participaram na apreciação, discussão e votação do Ponto Oito da Ordem de 

Trabalhos - Compromissos Plurianuais - Ano 2021. ------------------------------------------------------------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas no artigo 222 do Decreto

lei n2 197/99, de 8 de junho, a alínea c) do n2 1 do artigo 62 da lei n.2 8/ 2012, de 21 de fevereiro (Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso), alterada e republicada pela lei n2 22/ 2015, de 17 de março, 

artigo 122 do Decreto-Lei 127 /2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n2 99/2015, de 2 

de junho e a alínea ccc) do n2 1 do artigo 332 da lei n2 75/ 2013, de 12 de setembro, a proposta da Ordem de 

Trabalhos no Ponto 8 - Compromissos Plurianuais - Ano 2021 foi APROVADA POR UNANIMIDADE dos 

presentes com dezoito (18) votantes, dezoito (18) votos a favor.------------------------------------- - ---------------------
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Nos termos e para os efeitos dos nºs 3 e 4 do artº 57 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE dos presentes, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de 

produzir eficá eia imediata à sua a provação. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de imediato ao Ponto Nove da Ordem de 

T ra ba I h os. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal do Mapa do Pessoal e 

O rga nog rama pa ra 2 021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se 

pretendiam usar da palavra. Não foram tecidas considerações pelos Deputados Municipais. -------------------------

Neste momento o Deputado Municipal António Pinto, do Grupo Parlamentar Movimento Independente 

"Penamacor - Um Concelho no Coração" encontrava-se ausente da sala, não participando da votação. -----------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas na alínea o) do nº l do 

artigo 25º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a proposta da Ordem de Trabalhos no Ponto 9 - Mapa de 

Pessoal e Organograma para 2021 foi APROVADO POR MAIORIA com vinte e dois votantes (22) votantes, 

dezoito (18) votos a favor e quatro (4) abstenções, dos Deputados Municipais Manuel Marcelo, Samuel Osório, 

Rogério Cruz e Nu no Go n ça lve s. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos termos e para os efeitos dos nºs 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, com vinte e dois (22) votos a 

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

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de imediato ao Ponto Dez da Ordem de 

T ra ba I h os. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 10 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Regulamento de 
Organização de Serviços para 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se 

pretendiam usar da palavra. Não foram tecidas considerações pelos Deputados Municipais.-------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas alínea m) do nº l do artigo 

25º com a alínea ccc) do nº l do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/ 2013, de 12 d setembro, a proposta da 
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Ordem de Trabalhos no Ponto 10 - Regulamento de Organização de Serviços para 2021 foi APROVADA POR 

MAIORIA, com dezanove (19) votos a favor e quatro (4) abstenções dos Deputados Municipais Manuel 

Marcelo, Samuel Osório, Rogério Cruz e Nuno Gonçalves. --------------------------------------------------------------------

Nos termos e para os efeitos dos nºs 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, com vinte e três (23) votos a 

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

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de imediato ao Ponto Onze da Ordem de 

T ra ba I hos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal da Participação no IRS em 

2 021. ------------------------------------------------------------------------------------------__ --------------__ --_ ----_ --------------------_ --

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se 

p retendi a m usar da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal Rogério Cruz solicitou a palavra ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, que lhe foi concedi da. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Deputado Rogério Cruz: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saudou o regresso do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, cumprimentou a Mesa da Assembleia 

Municipal, Deputados Municipais, Presidente da Câmara Municipal, Vereadores e Vereadora do Executivo 

M u nici pa I e Comunicação Sacia 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alertou para as condições de higienização presentes na sala da Sessão da Assembleia Municipal.------------------

Acerca do IRS para o ano 2021, a Câmara Municipal decidiu ficar com 4% e restituir 1%. Disse que o IRS é um 

imposto aplicado sobre os rendimentos declarados da população do Concelho de Penamacor. Verifica-se uma 

grande desertificação no interior, existe um fraco investimento por parte do poder central. A Pandemia 

COVID-19 tem contribuído para esta desertificação dificultando a vida dos residentes e de todos os que 

visitavam o Concelho. Verifica que a estratégia do Município é aumentar o valor em ca ixa. A Câmara Municipal 

vai terminar o ano com um saldo positivo com uma caixa de oito milhões de euros. Com um saldo tão positivo 

perguntou o porquê do Município ficar com 4% deste imposto, disse que existem Câmaras Municipais que 

devolvem os 5%, abdicando do percentagem do IRS. Considerou que a Câmara Municipal devia de abdicar da 

aplicação da percentagem do IRS, seria uma forma de combater a desertificação.---- ---------------------------------
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Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas na alínea o) do nQ 1 do 

artigo 25Q da Lei n_Q 75/2013 de 12 de setembro, a proposta da Ordem de Traba lhos no Ponto 11 -

Participação no IRS em 2021 foi APROVADA POR MAIORIA com vinte e três (23) votantes, com dezoito (18) 

votos a favor, e quatro (4) votos contra dos Deputados Municipais, Manuel Marcelo, Samuel Osório, Rogério 

Silvestre da Cruz e Nuno Vaz Gonçalves, tendo-se registado ainda uma (1) abstenção do Deputado António 

S a n to Pinto . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos termos e para os efeitos dos nQs 3 e 4 do artQ 57 da lei nQ 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em Minuta, com vinte e três (23) votos a 

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

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de imediato ao Ponto Doze da Ordem de 

T r aba I h os. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal da Descentralização 

Administrativa na área da Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

M u n i c i pa 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara M u n ici pa 1: ------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que a proposta já foi aprovada em Reunião do Executivo Municipal. Informou que existe a 

possibilidade de não se aceitar ainda a transferência da área da educação para o Município até janeiro de 

2022. Considera que é uma área complicada que envolve inclusive a transferência de edifícios. Informou que o 

envelope financeiro não se encontra devidamente estruturado e por isso propõe-se que a transferência da 

área seja só em janeiro do a no 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal perguntou aos Senhores Deputados Municipais se 

pretendiam usar da palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal Francisco Abreu solicitou a palavra ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

M u n ici pa 1, que I h e foi concedida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Deputado Francisco Abreu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Informou que esteve presente na reunião da Assembleia lntermunicipal da "CIMBB" e as Câmaras Municipais 

que a constituem não aceitaram as transferências de competências referentes aos quarteis dos Bombeiros, 

justiça, etc ... O Presidente da Comunidade lntermunicipal, Senhor Luís Pereira explicou que as Câmara 

Municipais estão a ter uma atitude de suspensão, não aceitando a transferência destas áreas. Consideram que 

existe a necessidade de que estas questões devem ser objeto de melhor discussão até porque como já foi 

referido as Câmaras Municipais em 2022 serão obrigadas a aceitar estas transferências de competências. 

Considerou ainda, que a Assembleia lntermunicipal não devia tomar decisões sem primeiro haver decisões das 

Assembleias Municipais. Disse que a Assembleia lntermunicipal devia ter outro tipo de postura em relação às 

Assembleia M u n ici pais de cada Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal Manuel Marcelo solicitou a palavra ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

M u n ici pai, que I h e foi co n cedida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

De acordo com o exposto pelo Deputado Francisco Abreu, proferiu que os Deputados Municipais eleitos como 

representantes para a Assembleia lntermunicipal devem marcar a sua posição nas reuniões e não devem 

participar em situações com as quais não concordam. --------------------------------------------------------------------------

Sobre o ponto em discussão informou que o seu Grupo Parlamentar votará favoravelmente e considerou que 

deve haver condições corretas, vantajosas e adequadas ao Concelho de Penamacor. -----------------------------------

O Deputado Municipal Francisco Abreu solicitou a palavra ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, para defesa da honra, que I he foi concedida. -----------------------------------------------------------------------

O Deputado F ra n e isco Abreu : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referiu que a Ordem de Trabalhos da Assembleia lntermunicipal incluía vários assuntos, não era só assuntos 

referentes à transferência de competências para as Câmara Municipais.---------------------------------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências da Assembleia Municipal a proposta 

da Ordem de Trabalhos no Ponto 12 - Descentralização Administrativa na área da Educação foi APROVADA 

POR UNANIMIDADE com vinte e três (23) votantes. ------------------------------------------------------------------------------

Nos termos e para os efeitos dos nºs 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, com vinte e três (23) votos a 

favor no sentido de produzir eficácia imediata à sua aprovação. ----------------------- -------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal desejou a todos um Feliz Natal e um Bom Ano Novo. 

Pediu a todos os presentes que tenham o máximo cuidado com a higienização e no contacto com os familiares. 

Desejou que o Ano 2021 traga a todos mais saúde que o ano 2020. ----------------------------------------------------------

E não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal declarou encerrada 

a Sessão Ordinária de dezassete de dezembro de dois mil e vinte, eram vinte e uma horas e quinze minutos, da 

qual se lavrou a presente Ata, que, depois d lida e votada, vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Mesa 

Secretariado desta Assembleia Municipal de P namacor, que a redigi e subscrevo.-------------------------------------

Faz parte integrante desta Ata a gravação áudio desta Sessão, a qual fica depositada nos Serviços do 

Secreta ri ado da Assembleia M unicipa I de Penamacor. ---------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa da Assemble· 
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