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ATA nº 1/2021 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Penamacor, realizada em vinte 
e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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.-------------------------------------------------

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

dezanove horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Verifica da 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 

Pinto. 

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

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

Soares, a Vereadora Anabela Campos e o Vereador Filipe Batista, encontrando-se ausente o Vice-Presidente da 

Câmara, Manuel Joaquim Robalo e a Vereadora Sandra Vicente. --------------------------------------------------------

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

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

1. Informações sobre expediente. 
2. Análise e votação da Ata n.2 7 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de dezassete de dezembro de 
dois mil e vinte. 
3. 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. 

4. Renovação de mandatos de dois (2) Comissários eleitos como representantes das Assembleia Municipal 

na CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor. 
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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 de Adesão à Associação de Municípios 

para a Gestão do Centro lntermunicipal de Recolha de Animais Errantes (CIRAE). 

8. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Aprovação do Plano Municipal de 
Defesa Contra Incêndios (2021-2030). 
9. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Nomeação de auditor externo, 
responsável pela certificação legal de contas. 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, cumprimentou todos os presentes e informou que se 

encontra presente na Sessão da Assembleia Municipal a Engenheira Raquel Marques funcionária do Município 

de Penamacor, para apresentação do Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios (2021-2030) que consta no 

Ponto 8 da Ordem de Trabalhos - Apreciação, discussão e votação proposta da Câmara Municipal para 

Aprovação do Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios (2021-2030). -------------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Mesa propôs aos Senhores Deputados Municipais que fosse alterada a ordem dos 

pontos da Ordem de Trabalhos e sugeriu que o Período da Ordem do Dia fosse iniciado com a apresentação do 

Ponto 8 da Ordem de Trabalhos - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal da 

Aprovação do Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios (2021-2030), invés do Ponto 4 da Ordem de 

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

0 Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou à votação a Proposta apresentada.-------------

Colocada à votação a Proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, a 

Proposta foi aprovada por UNANIMIDADE, com vinte e três (23) votantes.-----------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou ao ponto um 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 a Mesa da Assembleia Municipal recebeu uma carta do 

Senhor Domingos Valente a expor o corte intempestivo de árvores na Freguesia de Aldeia do Bispo. O Senhor 

Presidente da Mesa disse que o assunto não é da competência da Assembleia Municipal e encaminhou o 

mesmo para o Executivo Municipal. Recebeu uma carta da Senhora Sílvia Ramalho a informar cerca do mau 
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estado da estrada entre Bemposta e Medelim. O Senhor Presidente da Mesa informou que o assunto também 

foi e nca m in had o para o Executivo M un icipa 1. --------------------------------------------------------------------------------------

Deu conhecimento do conteúdo da Lei 1-A/2021, de 13 de janeiro, que devido à Pandemia do "COVID-19" 

prolonga até 30 de junho o modo de realização das Sessões das Assembleias Municipais, podendo as mesmas 

serem rea I iza das também por videoco nf e rê ncia. ----------------------------------------------------------------------------------

Comunicou a receção de um e-mail do Deputado Municipal Samuel Osório a alertar para a aplicação da Lei n.2 

73/2013 que obriga a que exista um fiscal único que tem a obrigatoriedade de apresentar relatórios 

económicos ou financeiros sobre sobre o estado das contas da Autarquia, que deve ser apresentado à 

Assembleia Municipal com a informação a cada 180 dias. O Deputado Municipal do Movimento Independente 

"Penamacor - Um Concelho no Coração", referiu que a Lei tem 8 anos e não tem vindo a ser aplicada perante 

a Assembleia M un ici pa I de Pena ma cor. ----------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa deu conhecimento que o Grupo Parlamentar "Os Verdes" enviou à Mesa da Assembleia 

Municipal cópia do Projeto-Lei 620/XIV apresentado do dia 29/01/2021 no plenário da Assembleia da 

República, sobre a contestação do processo de extinção de freguesias.-----------------------------------------------------

Comunicou que recebeu e-mail da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor - "CPCJ" a 

solicitar a renovação dos mandatos de dois Comissários eleitos pela Assembleia Municipal de Penamacor. Deu 

conhecimento que se trata dos Comissários: Senhor Manuel Cruz Pires e do Senhor Luís Manuel Martins 

Seguro, cujo mandato terminou em janeiro de 2021. O Senhor Presidente da Mesa referiu que se trata de uma 

renovação de mandatos e os dois Comissários manifestaram vontade em manter a sua atividade na "CPCJ" , 

mas tem de ser objeto de decisão em Sessão de Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Mesa informou que auscultou os dois Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal 

sobre o ponto 5 da Ordem de Trabalhos - 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. Obteve a informação que nenhum dos grupos 

parlamentares dispõem de momento elemento disponível para integrar a Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Penamacor, podendo o ponto ter de ser retirado da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------

Referiu que a Associação Nacional das Assembleias Municipais - "ANAM" enviou informações à Assembleia 

Municipal sobre o voto eletrónico e a possibilidade de se efetuar transmissão das Sessões das Assembleias 

Municipais para o exterior, onde a CADA também não se opõe. Referem ainda que para que tal condição exista 

é necessário alteração ao Regimento da Assembleia Municipal. ---------------------------------
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Deu conhecimento que o Senhor António Agapito informou o Executivo Municipal e a Mesa da Assembleia 

Municipal de correspondência existente entre o Munícipe e o Município sobre a aquisição de um terreno por 

parte do Município e da falta de pagamento que existe desde o ano 2003, solicitando que a Câmara Municipal 

faça o pagamento aos herdeiros. Informou que o terreno é onde se encontra a Piscina do Município.------------

Deu conhecimento que a "ANAM" enviou vários inquéritos para preenchimento facultativo dos Senhores 

Deputados Municipais. Os inquéritos estão disponíveis no Secretariado de Apoio à Assembleia Municipal.------

Acerca da ausência de respostas por parte do Município referiu que existiu uma proposta de sanção por parte 

do Tribunal Administrativo e Fiscal, as respostas devem ser dadas dentro do tempo estipulado pela Lei. 

Informou que o Município respondeu ao Tribunal Administrativo e Fiscal. -------------------------------------------------

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

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

dezassete de dezembro de dois mil e vinte, tendo perguntado aos membros presentes se tinham alguma 

proposta de alteração à mesma. Solicitou a palavra o Deputado Municipal Manuel Marcelo.-------------------------

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

Saudou o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Deputados (as) Municipais, Presidente da 

Câmara Municipal, Senhora Vereadora, Senhor Vereador e elementos da Comunicação Social. Apresentou 

algumas contribuições construtivas à Ata que foram anotadas.---------------------------------------------------------------

Colocada à votação, a proposta de Ata número 7 /2020 foi APROVADA POR UNANIMIDADE, com vinte e três 

( 2 3) votos a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou o Senhor Presidente da Câmara Municipal e 

os Deputados Municipais acerca da notícia publicada pelo "Jornal o Público", onde foram referidas dívidas de 

água de alguns Munícipes perante a Câmara Municipal de Penamacor. Disse que o assunto que tem sido várias 

vezes evocado em Sessões da Assembleia Municipal e existe presunção de dívida e várias opiniões sobre a sua 

conceção. O Presidente da Mesa disse que solicitou ao Presidente da Câmara que desse conhecimento à 

Assembleia Municipal sobre a situação em que se encontram as injunções fiscais, referiu ainda que em período 

de Pandemia elas não são executáveis, mas em termos de tempo contam. Disse que em Direito existem várias 

formas jurídicas para que no período de seis meses a dívida deixe de fazer efeito. O assunto é sério e o 

Executivo Municipal deve solicitar apoio jurídico para o resolver. O Presidente da Mesa disse que lhe foi 

sugerido que fossem retidas as senhas de presença dos Deputados Municipais que têm dí idas com a Câmara 
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Municipal. Requereu à Câmara Municipal que solicitasse ao gabinete jurídico que dá apoio ao Município, 

informações sobre o assunto, mas não obteve resposta. Informou que pediu externamente essas informações 

jurídicas e obteve a informação de que essa condição é ilegal porque não se trata de uma contratação pública.

Sobre as publicações das deliberações da Assembleia Municipal verificou que não estão publicadas no Boletim 

Municipal. Informou que no fim de cada sessão da Assembleia Municipal é feito um edital com as deliberações 

tomadas, e é publicado no site do Município na área Autarquia - Assembleia Municipal - Editais. O Presidente 

da Mesa sugeriu que à semelhança das publicações das deliberações do Executivo Municipal que se publique 

também no Boletim Municipal as deliberações da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou de seguida ao ponto Três 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 uni c i p a 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscreveram-se o Senhor Presidente da Mesa e os Deputados Municipais, Manuel Marcelo, Francisco Abreu 

e Álvaro Gil Leitão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------------------------

Comunicou que recebeu uma carta do Senhor José Maria Baptista funcionário desta Autarquia a expor o 

assunto das dívidas de água. O funcionário explicou os procedimentos relativos aos processos das dívidas de 

água. O Senhor Presidente da Mesa mencionou que não pretende pronunciar-se sobre o assunto porque não 

tem conhecimento cabal de todo o processo. Solicitou ao Executivo Municipal que resolva a problemática das 

dívidas de água, porque o facto de o assunto ter sido alvo de notícia num jornal nacional não é positivo para o 

Co nce I ho de Penamacor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Referiu que o Senhor Presidente da Mesa mencionou no expediente documentos que recebeu da Associação 

Nacional das Assembleias Municipais - "ANAM" . Perguntou se foi feita alguma consulta à "ANAM" referente 

ao ponto 4, conforme foi sugerido na recomendação apresentada na Sessão da Assembl ·a Municipal de 17 de 
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dezembro. Sobre a recomendação apresentada à Mesa da Assembleia Municipal cita: "A manter-se o muro de 

si lêncio no cumprimento 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", como aliás já foi feita em 

relação à interpretação do Regimento, e que também seja comunicado à Tutela Jurídica das Autarquias Locais 

- "CCDR da Região Centro". (fim de citação). ---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou que não foi solicitado pedido à "ANAM". ----

O Deputado Manuel Marcelo solicitou que fosse cumprida a recomendação e que seja feito um pedido de 

parecer à "ANAM". O Deputado Municipal conforme o estipulado pelo Regimento da Assembleia Municipal 

requereu a apresentação da recomendação entregue à Mesa da Assembleia Municipal. -------------------------------

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 

Recomendação e solicitou ao Líder de Bancada do Grupo Parlamentar que fizesse a sua apresentação.-----------

O e p utad o Ma nu e I Ma rce I o: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Deputado Municipal cita : "Em conformidade com o Regimento, designadamente nos n.ºs 2 e 3 e artigo 15.º 

n.º 2 alínea e) com tratamento no Período de Antes da Ordem do Dia, compete apreciar recomendações sobre 

assuntos de interesse para o Municipio, que sejam apresentados por qualquer membro da Assembleia" (fim de 

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

Mencionou o seu Grupo Parlamentar não desiste da participação democrática e do legal funcionamento da 

Autarquia. Disse que os assuntos apresentados pelo seu Grupo Parlamentar foram levantados antes do 

período da Pandemia e não tiveram solução sem encaminhamento, na altura não existiam ainda dificuldades 

operacionais. Expôs que no conteúdo das recomendações demonstrou sempre disponibilidade de diálogo 

junto do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, sem a existência de complexos ou intenção de 

pressões. Referiu que junto da Deputada Municipal Guida Leal Líder de Bancada do Grupo Parlamentar Partido 

Socialista, existiu diálogo que se concretizou numa reunião de trabalho em outubro nas instalações da 

Assembleia Municipal com a apresentação de vários documentos. Com o Senhor Presidente da Mesa no mês 

de maio também se realizou uma reunião onde existiu diálogo, onde também deu conhecimento de vários 

documentos que foram analisados. Expôs que os documentos dizem respeito a todos os Munícipes e a todos 

os eleitos, que devem ter conhecimento deles. Disse que os assuntos devem ser tratados de forma direta, 

construtiva e frontal. O Deputado Municipal procedeu à apresentação da Recomendaçã e cita: "O Grupo 
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Parlamentar do Movimento "Penamacor - Um Concelho no Coração", não desistindo da empenhada 

participação democrática e visando contribuir para o legal funcionamento da nossa Autarquia, assume a 

presente Recomendação: Ponto 1 - Ainda se não obteve qualquer resposta na sequência da Recomendação 

apresentada na reunião ordinária de 25/06/2020 e que se referiu à não cobrança pelo Executivo das dívidas 

decorrentes do fornecimento de água e serviço de saneamento e que, chegou ao nosso conhecimento (no 

verão passado) que entre vários outros devedores, estavam membros desta Assembleia; na altura Primeiro 

Secretário da Mesa e o Presidente da Junta de Benquerença; Ponto 2 - Em nova Recomendação à Mesa da 

Assembleia Municipal, na reunião de 30/09/2020, reforçamos que é cada vez mais grave a questão das dívidas 

não cobradas por relapso da Câmara Municipal. Continuando a não se verificar qualquer evolução, insistimos 

com determinação democrática e, assim para melhor fundamento entregámos ao cuidado da Mesa da 

Assembleia Municipal cópia dos documentos que fundamentam a ilegal e injusta situação, designadamente: 

Documento 1- Despacho do Vice-Presidente com data de 18/07/2018; Documento 2- Informação do 

Coordenador Técnico responsável pelo Serviço de Execuções Fiscais datada de 24/07/2018; Documento 3-

lnformação do mesmo Serviço de Execuções Fiscais de 24/08/2018 e Documento 4- E-mail do Advogado da 

Câmara Municipal dirigido ao Vice-Presidente. Decorrente desta Recomendação de 30/09/2020, com os 

documentos entregues à Mesa da Assembleia Municipal, não se obteve ainda qualquer resposta sobre as 

diligências que a Mesa da Assembleia tenha desencadeado. O Deputado Municipal informou que a presente 

Recomendação e respetivos anexos fazem parte de um dossier de imprensa que vão se entregues aos 

jornalistas. Ponto 3 - No âmbito do Executivo Municipal na Ata n.2 19 de 02/10/2020, na folha 306 consta que 

o Presidente da Câmara foi questionado sobre as dívidas da água. Na mesma Ata, mas páginas 318 e 319 

consta que o Presidente da Câmara deu a palavra ao Vice-Presidente para esclarecer a situação. Seguiu-se o 

Vice-Presidente que disse ter encaminhado os processos para os Serviços de Água e Saneamento, Serviços 

Jurídicos e Serviços Externos, não tenho obtido resposta dos mesmos. (Anexo 1) Ponto 4 - Em 16/12/2020 

foram surpreendidos pela tomada de posição do funcionário responsável pela faturação do consumo de água, 

em documento escrito dirigido ao Presidente da Câmara Municipal e dando conhecimento: 1. Presidente da 

Assembleia Municipal; 2. Vice-Presidente da Câmara 3. A todos os Vereadores e 4. Aos Líderes das Bancadas 

do Partido Socialista e do Movimento Independente " Penamacor - Um Concelho no Coração". (Anexo 2). -------

O Deputado Municipal disse que foi informodo pela Líder de Bancada do Partido Socialista não deu 

conhecimento deste documento aos Deputados Municipais do seu Grupo Parlamentar. Ponto 5 - Expressando 

a sua indignação perante as declarações públicas do Vice-Presidente da Câmara, o funcionário sublinhou que é 

inadmissível que o bom nome dos serviços e funcionários da Câmara Municipal seja 
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6 - Perante este quadro informativo há questões substantivas que não podem ficar por esclarecer 

relativamente à dívida do Deputado Municipal Francisco Abreu. a) Foi provada a existência de rotura na 

canalização? b) Os serviços externos da Câmara atestaram a rotura e a consequente reparação? c) No período 

da alegada rotura, a faturação da água fornecida está dentro dos parâmetros de consumo habitual do mesmo 

contador? Ponto 7 - Em relação ao Deputado Municipal por inerência da função de Presidente da Junta de 

Freguesia da Benquerença levanta-se a seguinte questão: a) Face à informação "o consumidor no momento de 

celebração do contrato", pergunta-se: o contrato está em nome individual e para os consumos domésticos ou 

em nome de empresa? O Técnico e funcionário José Maria Baptista, responsável pela faturação de água disse 

como tecnicamente como as coisas se passaram: O Executivo despachou um requerimento do Cidadão ou 

Empresário em nome individual e também Presidente da Junta de Freguesia de Benquerença, onde foram 

executados os procedimentos normais e foi abatido a parte referente ao serviço de saneamento. Disse que se 

o serviço não foi completamente concretizado, foi porque o documento não estava provavelmente completo 

ou não existia despacho do Executivo Municipal. Ponto 8 - Perante o muro de silêncio da parte do Presidente 

da Câmara, não respondendo às questões levantadas nas reuniões da Assembleia desde o início do atual 

mandato, designadamente na reunião ordinária de 30/06/2020 cuja gravação ficou disponível no site do 

Município - fui contactado por um jornalista do Público que, na sequência de ter ouvido a referida gravação, 

me informou que estavam a desenvolver o seu trabalho de investigação jornalística; Ponto 9 - Em face do que 

foi publicado no Jornal Público, no passado domingo, perante a gravidade do tema da notícia: "Autarca de 

Penamacor deixou prescrever dívidas de apoiantes" - Outras questões exigem resposta: a) É de facto essa a 

estratégia do Executivo Municipal? b) Atendendo a que a Câmara Municipal continuou a contratar serviços a 

empresas devedoras, o pagamento desses serviços foi integralmente efetuado ou, pelo menos em parte, foi 

retido em encontro de contas para abater no valor da dívida; c) A decisão do Ministério Público junto do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, Processo n.º 40/2017 relativo ao membro da Assembleia 

Municipal Francisco Abreu Esteves e que "determina o arquivamento dos autos sem prejuízo da sua 

reabertura caso se justifique pelo envio dos elementos a enviar pela Câmara Municipal de Penamacor'': (Anexo 

3). - A Câmara Municipal enviou novos elementos? Foi enviado o Despacho do Vice-Presidente de 18/07/2018 

que aponta para o perdão da dívida e anulação da dívida fiscal? d) Na parte final do referido artigo do Público, 

constam declarações de Francisco Abreu em que afirma que desde 2016 tentou resolver o problema com o 

Município, que sempre se mostrou disponível para chegar a um acordo de pagamento e nunca tendo obtido 

resposta. O Deputado Municipal atribuiu o arrastamento do caso ao responsável pelo Serviço de Águas. O 

Deputado Municipal Manuel Marcelo disse que o funcionário da Autarquia responsável pelo Serviço de 
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Faturação da Água, assim que a Pandemia o permitir, encontra-se disponível para intervir no Período 

destinado à Intervenção do Público e prestar as devidas informações em Sessão da Assembleia Municipal. Na 

notícia consta, ainda a afirmação que a Câmara já devia ter resolvido há muitos anos esta questão com muitas 

outras pessoas, comerciantes e empresários que merecem muito mais serem as estrelas deste filme. 

Novamente se levantam questões graves: 1. Tendo há muito conhecimento de quem são esses devedores, 

nunca informou a Câmara Municipal? 2. Não se indignou por não serem cobradas tais dívidas? Só quando se 

viu dentro do que designa por f ilme é que se indignou?" (fim de citação).-------------------------------------------------

O Deputado Municipal Manuel Marcelo após várias chamadas de atenção por parte do Senhor Presidente da 

Mesa sobre o tempo destinado ao seu grupo Parlamentar, proferiu que de acordo com o artigo 3.º do 

Regimento da Assembleia Municipal as Recomendações de interesse para o Município são apresentadas e 

apreciadas no Período Antes da Ordem do Dia, e não sendo nesse período contabilizado o tempo. -----------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal esclareceu que no Regimento da Assembleia 

Municipal não há indicação de que o tempo é ilimitado na apresentação das Recomendações e informa o 

Deputado Municipal que dispõe ainda de 2 minutos para terminar a sua intervenção.---------------------------------

O Deputado Municipal Manuel Marcelo disse que existem dinheiros públicos que não são arrecadados pela 

Câmara Municipal e o responsável é o Senhor Presidente da Câmara. Em relação às dívidas da água disse que 

existem várias situações no Concelho. Há locais que não têm contadores colocados e existem ligações diretas, 

usa-se a água sem se pagar. O Deputado Municipal entregou à Mesa da Assembleia Municipal um documento 

e informou que o mesmo também fará parte do dossiê de imprensa. Deu conhecimento de uma ca sa situada 

na Avenida Poço de Carvalho, onde durante a realização da obra só existiu um buraco sem contador com a 

ligação de um tubo direto para utilização da água sem haver qualquer faturação. Disse que existem locais em 

que existem contador, mas a água não é contada e exemplificou a Quinta da Senhora do Incenso, gestão do 

Lar D. Bárbara Tavares da Silva, onde existe um contador na zona do muro que se encontra coberto por era, há 

anos que não é contada a água. Disse que todas as outras " IPSS" do Concelho pagam a água. Referiu que estas 

situações de água contada em contadores que não é paga, sejam por empreiteiros ou por instituições ou obras 

com ligações diretas, é água que a Câmara Municipal compra em alta à Empresa da Águas e depois dá de graça 

a alguns. Disse que mais cedo ou mais tarde os Fregueses do Concelho de Penamacor irão perguntar aos 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia acerca de ligações diretas nas suas freguesias e o porquê de 90% 

dos Munícipes terem de pagar água e existirem alguns que não o fazem. Disse que se deve defender o 

Concelho de Penamacor, as receitas devem ser cobradas. -------------------------------------- --------- ----- ----------
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O Deputado Municipal Francisco Abreu solicitou o uso da palavra, que lhe foi concedida. ----------------------------

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

Cumprimentou todos os presentes na sala. Dirigiu-se ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e 

solicitou que fosse entregue ao secretariado da Assembleia Municipal uma cópia do texto para que seja anexo 

à Ata. O documento fará parte integrante da Ata como (Anexo 1). -----------------------------------------------------------

0 Deputado Municipal iniciou a sua intervenção referindo que ao longo deste mandato, quer na função de 

Primeiro Secretário da Mesa, quer na função de Deputado Municipal tem vindo a ser alvo de "arma de 

arremesso político" . Já foi alvo de denúncia anónima nos serviços do Ministério Público por deter em conjunto 

com a sua esposa uma dívida de água à Autarquia. O Deputado Municipal Francisco Abreu apresentou 

esclarecimentos sobre a dívida de água para com Município. Disse que a dívida resultou de uma fuga de água 

na canalização da sua propriedade ocorrida no ano de 2014. Disse que em conjunto com a sua esposa solicitou 

várias vezes por escrito à Câmara Municipal que lhe fossem apresentadas contas justas e devidamente 

explicadas e que pudessem ser aceites por ambas as partes e que fosse estabelecido um acordo de pagamento 

do montante acordado. Referiu que não competia ao cidadão e à sua esposa fazer as contas, nomeadamente 

quanto à exclusão ou acerto de alguns valores relativos ao saneamento básico e resíduos sólidos urbanos. De 

acordo com o entendimento dos Serviços da Câmara Municipal, não tendo a água entrado na rede de 

saneamento (dado que se perdeu no solo), não haveria lugar correspondente e exata indexação destes 

serviços (lixo e esgotos) à água perdida. Disse que entretanto os tarifários tinham sido alterados, e foi 

informado que as contas a fazer abrangia dois tarifários diferentes. Proferiu que não sabe se por inépcia ou se 

por deficiente orientação os responsáveis pelo Serviço da Água foram incompetentes para fazer as referidas 

contas. Sobre denúncia anónima enviada ao Ministério Público que denunciava dívidas de água do cidadão e 

Autarca Francisco Abreu, com a possível perda de mandato, o Deputado Francisco Abreu comunicou aos 

presentes na Sessão da Assembleia Municipal que o Processo foi arquivado, foi comunicado à Camara 

Municipal, ao Senhor Presidente da Câmara e comunicado ao Deputado Municipal por Despacho datado de 

outubro de 2018 da Excelentíssima Senhora Procuradora da República e cita: "O mencionado Autarca nunca 

esteve em mora com a Autarquia em virtude de, nos termos do artigo 805º do Código Civil, o devedor só ficar 

constituído em mora depois de ter sido judicial ou extrajudicialmente interpelado, sendo que, no caso em 

apreço, tal interpelação não foi feita nos termos legais exigidos. Pelo exposto, não se verifica " in casus" uma 

situação de inelegibilidade suscetível de fazer incorrer em perda de mandato." (fim de citação). Disse que foi 

ainda informado pela Magistrada do Ministério Público, e cita: "que mesmo que assim se entendesse, sempre 

seria de concluir que uma ação que visasse tal perda de mandato sempre seria impr 
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de inelegibilidade já não ser subsistente, em virtude de a dívida estar legalmente prescrita nos termos do n.2 1 

do artigo 10.2 da Lei n.2 23/ 96, de 26 de julho, e, por isso não ser exigível." (fim de citação). O Deputado 

Municipal referiu que nunca recorreu ao suporte da prescrição e caducidade, porque sempre manteve a boa

fé e vontade de um acordo com a Autarquia. Comunicou que não o tendo feito no passado, o irá brevemente 

fazer em conjunto com a sua esposa e exigir a anulação de qualquer valor relacionado com este assunto, a sua 

exclusão de qualquer fatura ou documento por total caducidade e prescrição tal como estabelece o n.2 1 do 

artigo 102 da Lei 23/96, de 26 de julho, conforme o próprio Ministério Público determina como acima referido. 

Disse que foi contatado pelo jornalista do Público, Senhor António Cerejo e este informou-o que tinha sido 

contatado e informado sobre este assunto pelo líder da oposição. Informou ainda que sob orientação e 

aconselhamento do advogado, qualquer referência a esta questão nesta Assembleia Municipal será 

comunicado pelo acima referido ao Tribunal para apreciação de atos de difamação e atentado ao seu bom 

nome e da sua esposa. Disse que é interessante analisar a seriedade e o cumprimento das regras e das 

legislações e a superioridade apregoada de certas pessoas quando fazem e desfazem negócios de compra e 

venda de sepulturas em um cemitério de uma das Freguesias do Concelho de Penamacor. Pronunciou o 

pensamento e Paul Valéry e cita: "os Homens distinguem-se por aquilo que mostram." (fim de citação).---------

O Deputado Municipal Manuel Marcelo solicitou o uso da palavra, para defesa da honra.----------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal disse ao Deputado Manuel Marcelo que o Deputado 

Municipal Álvaro Gil Leitão já tinha solicitado o uso da palavra. O Presidente da Mesa deu a palavra, ao 

Deputado Municipal Álvaro Gil Leitão e informou-o que dispunha de 9 minutos para fazer a sua intervenção. ---

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

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

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

Apresentou uma crítica ao Senhor Presidente da Mesa. Disse que ao longo deste três anos e meio de mandato 

tem-se assistido a um desrespeito pelo cumprimento da grelha de tempos aprovado no Regimento da 

Assembleia Municipal. Disse que existem alguns membros da oposição que abusam dos tempos que estão 

determinados pelo Regimento. Solicitou permissão à Líder de Bancada do Partido Socialista para dizer que o 

Senhor Presidente da Assembleia começou por iniciar a Sessão da Assembleia Municipal com uma intervenção 

sobre o tema das dívidas de água no Município de Penamacor, tema que tem sido por várias vezes debatido 

nestas Sessões. Disse que na sua intervenção, o Senhor Presidente da Mesa informou que recebeu uma carta 

enviada por funcionário da Autarquia ligado ao serviço de faturação de água a expli r ou a justificar o assunto 
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da água, mas o Presidente não concluiu o assunto porque foi interrompido pelo Líder de Bancada do Grupo 

Parlamentar do Movimento Independente "Penamacor - Um Concelho no Coração" para apresentar uma 

Recomendação à Mesa da Assembleia Municipal. Solicitou ao Senhor Presidente da Mesa que desse 

conhecimento do assunto aos Deputado M u n ici pais. ----------------------------------------------------------------------------

Sobre o assunto da dívida de água, expressou não ter ainda percebido se o alvo é o Presidente da Junta de 

Benquerença ou se é o Cidadão que encabeçou a lista à Presidência da Junta de Freguesia de Benquerença. 

Explicou que existem vários tipos de empresas, podem ser unipessoais, sociedades anónimas limitadas e 

empresas em nome individual. Disse que mais uma vez vinha esclarecer as dúvidas atrás suscitadas pelo 

Deputado Municipal Manuel Marcelo, explicou que o nome de Álvaro Luís Gil Leitão tem um número de 

contribuinte associado e a esse número pode existir uma atividade associada. Perguntou ao Deputado 

Municipal Manuel Marcelo se não recebeu na sua caixa de correio a lista com o nome dos devedores de água 

ao Município. Disse que na lista está presente o seu nome e o seu número de contribuinte. Explicou ao 

Deputado Municipal que através do número de contribuinte pode saber se existe alguma atividade iniciada em 

seu nome. Proferiu que o Deputado Manuel Marcelo dispõe de muitas informações, e estranha o facto de não 

ter a informações sobre o n.º de contribuinte 209013567 que pertence a Álvaro Luís Gil Leitão, empresário em 

nome individual, com atividade iniciada desde o ano de 2005. Referiu que há uns anos atrás o ouviu um 

Presidente da Câmara Municipal a enaltecer a oposição ao seu mandato porque teve uma posição assertiva, 

acatou as ideias do Executivo Municipal, aprovou o que devia de aprovar e reprovou o que devia reprovar, 

conseguiu trabalhar em conjunto com o Executivo Municipal. Perante esta Assembleia tem analisado que a só 

um ou dois elementos da oposição é que tem apresentado ideias construtivas, os restantes tem contribuído 

para que o Concelho de Penamacor ande para trás. Disse não concordar com esta forma de atuação dentro 

desta Assembleia Municipal, porque tem existido afrontas ao Presidente da Câmara Municipal, ao Executivo 

Municipal, ao Presidente da Assembleia e aos Deputados Municipais. Disse que não conseguem fazer uma 

oposição digna, não apresentam soluções e projetos ao plenário, não têm existido propostas com soluções em 

alternativa às apresentadas. Disse que têm feito uma oposição pouco digna e relembrou que quando foram 

constituídas listas para as Assembleias de Freguesia na Freguesia de Benquerença, os membros que 

encabeçaram uma lista concorrente ao do Partido Socialista, tiveram a ousadia de dizer às pessoas da aldeia e 

aos membros com os quais constituiu lista, se iriam votar em uma pessoa que não habita a Freguesia e a sua 

empresa está em insolvência. O Deputado Municipal Álvaro Gil disse que nunca existiu nenhum processo de 

insolvência em seu nome pessoal ou em nome da sua empresa em nome individual, mas a oposição tentou 

passar esta calúnia às pessoas que estão na sua lista e aos habitantes da Fregu ia. Considerou que esse tipo 
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de comportamento não foi correto e considerou que a oposição continua com estas atitudes na Assembleia 

Municipal. Perguntou o que é que a oposição tem feito nestes últimos anos pelo Concelho de Penamacor?! 

Verba I izou que tentaram deitá-lo abaixo. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal em resposta à crítica que o Deputado Municipal 

Álvaro Leitão fez, proferiu que nunca retirou a palavra aos Senhores Deputados Municipais, só, quando estão a 

repetir de forma permanente a mesma ideia. Em relação ao pedido de esclarecimento sobre a carta enviada à 

Mesa da Assembleia pelo funcionário da Autarquia Senhor José Maria, deu conhecimento da resposta que 

enviou. E cita: " Foi recebida carta do Senhor José Maria Baptista nesta Mesa, que se referia à questão das 

irregularidades no pagamento de água à Autarquia. A Mesa da Assembleia Municipal lamenta as eventuais 

contradições sobre o assunto, que é do foro do Executivo, mas apesar disso o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal foi, em tempo alertado para o assunto que a Mesa gostaria de ver resolvido com maior celeridade 

possível, respeitando a Legalidade e os legítimos interesses de quem demonstrar usufruir dos mesmos. 

Lamenta-se, o método um pouco ortodoxo, como assunto veio à liça." (fim de citação). ------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Manuel Marcelo, para 

defesa da h o n ra . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Mencionou que repudia frontalmente os termos e as afirmações usadas na intervenção do Deputado Francisco 

Abreu. Disse que se o Deputado Municipal não pagar a dívida é porque o Executivo não foi competente e não 

exigiu que o problema fosse resolvido dentro da Câmara Municipal, foi cúmplice. Declarou que esta situação 

ocorreu porque trata-se de uma pessoa ligada à Bancada e às Listas do Partido Socialista. Disse ainda, que a 

dívida já existia quando se realizaram as Eleições Autárquicas e os eleitores não foram informados desta 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em relação ao Presidente da Junta de Benquerença proferiu palavras e ações que não assistiu e das quais 

discorda. Sobre a questão de a oposição não estar disponível para trabalhar, relembrou o Deputado Municipal 

Álvaro Gil que foi votado na Assembleia Municipal a constituição de um grupo de trabalho para resolver os 

assuntos referentes à Câmara Municipal e às sociedades participadas do Hotel. Disse que a proposta foi aceite 

pelos dois Grupos Parlamentares, mas o Partido Socialista recusou-se a indicar elementos para a constituição 

do grupo de trabalho. A Líder de Bancada do Partido Socialista sugeriu que fosse o Grupo Parlamentar 

Movimento Independente " Penamacor - "Um Concelho no Coração" a fazer o trabalho. O Deputado Municipal 

Manuel Marcelo declarou que o trabalho está feito e futuramente será dado c 
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que o seu Grupo Parlamentar apresentou uma proposta mas existiu a recusa do Partido Socialista para 

bloquear a oposição. Afirmou que têm memória curta e deve-se ser mais construtivos no tempo que resta de 

ma n da to . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal Francisco Abreu solicitou o uso da palavra, para defesa da honra.-----------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu a palavra ao Deputado Francisco Abreu, para 

defesa da honra . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1 n formou o Deputado Manuel Marcelo que o assunto relativo à água não vem do mandato do atual Presidente 

da Câmara Municipal; mas do mandato do candidato à Câmara Municipal de Penamacor que foi derrotado. O 

Deputado Municipal tem vindo a referir ao longo de várias sessões, que esta questão diz respeito ao atual 

Executivo Municipal; mas algumas faturas reportam ao ano de 2009, data em que o atual Presidente da 

Câmara não era ainda Presidente desta Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------

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 art!! 16!! do Regimento em vigor. ------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, decidiu passar de imediato ao Ponto Quatro da 

Ordem de Trabalhos por ser um ponto breve, para depois passar ao Ponto 8 da Ordem de Traba lhos. ----------

PONTO 4 - Renovação de mandatos de dois (2) Comissários eleitos como representantes das Assembleia 

Municipal na CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor. ---------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal disse que recebeu comunicação da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor para a renovação de mandatos de dois Comissários na "CPCJ", 

eleitos como representantes das Assembleia Municipal na CPCJ. Os mandatos dos Comissários terminaram em 

janeiro de 2021. Os Comissários são; o Senhor Manuel Cruz Pires e o Senhor Luís Manuel Martins Seguro. O 

Senhor Presidente da Mesa informou a Assembleia Municipal que entrou em contato com os dois Comissários, 

que manifestaram vontade em manter a sua atividade na " CPCJ", mas a decisão tem de ser objeto de votação 

em Sessão de Assembleia Municipal. O Presidente da Mesa disse que os dois Comissários têm executado um 

ótimo trabalho na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Penamacor.--- -------1--
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O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou à votação da Assembleia Municipal a 

Proposta de Renovação dos mandatos dos Comissários Senhor Manuel Cruz Pires e Senhor Luís Manuel 

Martins Seguro, eleitos como representantes da Assembleia Municipal na Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens de Penamacor - "CPCJ". -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas na alínea 1) do artigo 17º da 

Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo e da alínea Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a proposta da 

Ordem de Trabalhos no Ponto 4 - Renovação de mandatos de dois (2) Comissários eleitos como 

representantes das Assembleia Municipal na CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Penamacor, 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 dos presentes, aprovar a presente deliberação em Minuta, no sentido de 

produzir eficácia imediata à sua a provação. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de acordo com o aprovado no início da presente 

Sessão, passou ao Ponto Oito da Ordem de Trabalhos dando a palavra à Engenheira Raquel Marques, Técnica 

Superior da Câmara Municipal, para apresentação do Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios (2021-

2 O 3 O) . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Engenheira Raquel Marques cumprimentou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal e todos os 

presentes na Sessão. Apresentou o Plano Municipal de Defesa da Floresta à Assembleia Municipal, a 

apresentação encontra-se gravada em áudio nesta Sessão. Decorrida a apresentação a funcionária do 

Município agradeceu o tempo despendido e expressou disponibilidade para qualquer esclarecimento 

n e ce s s á ri o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal passou de imediato à Apreciação, discussão do Ponto 

Oito da Ordem de Trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Aprovação do Plano 

Mu nici pai de Defesa Contra Incêndios (2021-2030). -----------------------------------------------------------------------------

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

pretendi a m usar da pa I av ra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Disse que se trata de uma matéria de base, de estrutura primária de desenvolvimento e de prevenção em 

relação ao território do Concelho de Penamacor. Apresentou duas notas: 1 - A necessidade da criação de um 

regulamento para uma rede de pontos de água para se reter a água dos cursos de água. Deve-se criar 

condições idênticas para todos os Munícipes de apresentar candidaturas para fazer barragens e pontos de 

água. As candidaturas devem ser subsidiadas e de preferência com ajuda técnica na ordem dos 50%, 70% ou 

80%. Disse que é um projeto possível que deve obedecer a regras universais, de igualdade de condições de 

candidatura e para isso é necessário haver um regulamento Disse que assunto já foi falado em anteriores 

Sessões da Assembleia Municipal e a criação de um regulamento com regras universais para todos é 

fundamental para o apoio a um dos eixos de desenvolvimento do futuro do Concelho de Penamacor. 2 -

Solicitou esclarecimentos acerca do parecer vinculativo emitido pelo Instituto de Conservação da Natureza e 

das Florestas - " ICNF" e questionou acerca do motivo do processo ter de prosseguir de acordo com o previsto 

no n.º 10 do artigo 4.2 do Anexo do Despacho n.º 443/2018 de 9 de janeiro, retificado pelo Despacho n.º 1222-

B 2018, de 2 de fevereiro, com um prazo de 60 dias. -----------------------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal Álvaro Leitão solicitou o uso da palavra, que lhe foi concedida. ---------------------------------

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

Disse tem sido feito pelos Executivos Municipais que têm passado pelo Município um enorme esforço no 

combate e defesa da floresta. No que diz respeito à Freguesia de Benquerença enalteceu a colaboração que a 

Freguesia tem tido sempre que é solicitado apoio ao Município, têm sido feitos vários trabalhos fundamentais 

para a preservação das redes que compõem o espaço florestal da Freguesia. Disse que o combate ao incêndio 

começa na prevenção e o Município de Penamacor em colaboração com as Juntas de Freguesia, em 

comparação com outros municípios, tem feito um trabalho exemplar. Como proferido em anteriores sessões 

desta Assembleia Municipal por um Deputado Municipal, relembrou quando a ca lamidade provocada pela 

"Tempestade Glória". Enalteceu a prontidão e a capacidade de resposta que o Município em conjunto com os 

funcionários da Junta de Freguesia teve, em ajudar as equipas de Sapadores na desobstrução de vias e redes 

que compunham o espaço florestal. Valorizou o trabalho de relevância que os Bombeiros Voluntários da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penamacor têm feito no Concelho de Penamacor. -------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu a palavra à Técnica do Município para prestar os 

esclarecimentos solicitados pelo Deputado Municipal Manuel Marcelo. A Engenheira Raquel Marques explicou 

que o Anexo do Despacho n.º 443/2018 de 9 de janeiro que publica o Regulamento do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta de acordo com o artigo n.º 10 os Planos Municipais de Defesa da Floresta são aprovados 
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pela Assembleia Municipal. Disse que é uma salvaguarda que o ICNF tem de que não emite um parecer 

vinculativo e ele fique de certa forma suspenso, sem que depois siga os trâmites normais para a aprovação 

para a Assembleia Municipal, estabelece-se o período dos 60 dias é o período que é considerado razoável para 

seguir estes trâmites. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

da Ordem de Trabalhos no Ponto 8 - Aprovação do Plano Municipal de Defesa Contra Incêndios (2021-

2030) foi APROVADA POR UNANIMIDADE com vinte e três (23) votantes.------------------------------------------------

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 Cinco da Ordem de 

Trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 funções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Mesa informou que foi presente a este Órgão Deliberativo na anterior Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal, e-mail da Deputada Municipal Sandra Almeida a informar da desistência 

do cargo e 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.Q 

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.Q 1 do artQ 17Q da Lei n.Q 147/99, de 1 de setembro com as alterações dadas pela Lei n.Q 31/2003, de 22 

de agosto e pela Lei n.Q 142/2015, de 8 de setembro e pela Lei n.Q 23/2017, de 23 de maio. --------------------------

0 Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal informou que o Ponto transitou da anterior Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal ocorrida a 17 de dezembro de 2020 pela falta de designação de um (1) 

representante da Assembleia Municipal a integrar a "CPCJ" - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Penamacor, ficou decidido transitar o ponto para a presente Sessão Ordinária da Assembleia Municipal.---------
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Na presente Sessão nenhum dos Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal apresentou proposta com a 

designação de um representante a integrar Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de 

Pen a ma cor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal propôs que o Ponto Cinco fosse retirado da Ordem de 

Trabalhos, sendo que o mesmo será incluído na próxima Sessão Ordinária da Assembleia Municipal. A 

Proposta a presentada foi a provada por UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------

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

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

PONTO 6 - Apreciação da Informação do Presidente da Câmara Municipal e Informações relativas aos atos 

praticados ao abrigo da Lei n.!! 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.--------

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

Cumprimentou o Senhor Presidente da Assembleia, Mesa da Assembleia Municipal, Membros da Assembleia 

M u n icipa 1, Executivo M un ici pai e Comunicação Sacia 1. --------------------------------------------------------------------------

Sobre o Ponto 6 - Informações do Presidente da Câmara e informações relativas aos atos praticados ao abrigo 

da Pandemia do Covid-19 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 palavra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Conforme o previsto no Regimento da Assembleia Municipal disse que não prescinde da apreciação deste 

ponto. Em relação às medidas no âmbito da Pandemia do COVID-19, e de acordo com o referido nas Reuniões 

do Executivo pelo Vereador do seu Grupo Parlamentar, manifestou solidariedade e concordância com a ajuda, 

combate e preservação da saúde da população do Concelho de Penamacor. ---------------------------------------------

Falou sobre alguns pontos descritos na informação escrita do Senhor Presidente da Câmara. Referiu 

positivamente o apoio que a Câmara Municipal concedeu à Junta de Freguesia de Aranhas e congratulou o 

ótimo trabalho que a Junta de Freguesia de Aranhas fez na apresentação d 
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das varas do fumeiro com o título: "Ainda Agora Aqui Cheguei"" , apresentado virtualmente nos dias 29, 30 e 

31 de janeiro. Sob o ponto de vista cultural e sem desprimor pelas outras Freguesias do Concelho, proferiu que 

a Freguesia de Aranhas dispõe de valores endógenos e a realização do está ligado à tradição das "Janeiras", 

onde as varas do fumeiro têm parte importante na tradição. Deseja que no próximo ano já não exista o 

contexto da Pandemia. Sugeriu construtivamente que fosse criada uma plataforma online que divulgue as 

tradições culturais e permita a venda dos produtos típicos das Freguesias do Concelho de Penamacor. 

Congratulou positivamente a realização do filme e documentário sobre a Malcata - "Conto de uma Serra 

Solitária" apresentado na estação de televisão - SIC. Sugeriu que outros documentários com especializações 

temáticas do ecossistema da Malcata poderão ser feitos porque a serra solitária comporta potencialidades 

quer para a agricultura em determinadas manchas sem colocar em causa o Plano de Ordenamento da Reserva 

da Malcata. Referiu que nos dias de hoje o fundamentalismo ecológico levou a que a população esteja de 

costas voltadas para a Serra da Malcata e muito pouco é possível fazer. Deseja que as Autarquias de Sabugal e 

Penamacor tenham uma posição forte na componente do processo de gestão do território integrado na Serra 

e que a Serra Malcata dê mais-valias ao Concelho de Penamacor. Disse que a Serra da Malcata é uma serra 

solitária, da qual a população pouco fala e para a qual está de costas voltadas. Disse que o ecossistema da 

Serra da Malcata deve ser evidenciado, sugeriu que seja implementada novamente a reintrodução do Lince 

Ibérico na Serra da Malcata porque sob o ponto de vista social e económico era importante para o Concelho 

de Pen a ma cor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considera positiva a construção do edifício da Incubadora de Valorização dos Recursos Endógenos em 

Penamacor. Disse que é um passo necessário para a instalação das Empresas dos Concelho, mas considera ser 

importante que a Câmara Municipal promova a realização de protocolos com Universidades, com o Centro de 

Emprego e outras instituições de forma a criar raízes organizativas para captar jovens empreendedores e 

empresários para o Concelho de Penamacor. ---------------------------------------------------------------------------------------

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 Adesão à Associação de 

Municípios para a Gestão do Centro lntermunicipal de Recolha de Animais Errantes (CIRAE). ---------------------

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

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

Ata N2 1/2021 
Sessão Ordinária de 25 de fevere iro de 2021 

Página19 de25 

Assembleia Municipal de Penamacor 
email : secretariado@am-penamacor.pt 



Mun1cíp10 de Penqmqcor 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Informou que a proposta apresentada estabelece a adesão do Município de Penamacor à Associação de 

Municípios para a Gestão do Centro lntermunicipal de Recolha de Animais Errantes (CIRAE). Explicou que a 

Associação foi constituída no ano 2020, por um conjunto de municípios que já faziam parte do Canil Municipal 

de Proença-a-Nova, mas em devido à pequena dimensão do mesmo e em defesa dos direitos dos animais 

tornou-se imperdível alterar a sua dimensão. Em prol desta situação, foi criada esta Associação, com um novo 

projeto à qual o Município de Penamacor tem a pretensão de aderir. -------------------------------------------------------

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

pretendiam usar da palavra. Nenhum Deputado Municipal solicitou o uso da palavra. ----------------------------------

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

da Ordem de Trabalhos no Ponto 7 - Adesão à Associação de Municípios para a Gestão do Centro 

lntermunicipal de Animais Errantes (CIRAE), foi APROVADA POR UNANIMIDADE com vinte e três (23) 

vota n te 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 três (23) votos a 

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

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal pa ssou de imediato ao Ponto Nove da Ordem de 

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

PONTO 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para Nomeação de auditor 

externo, responsável pela certificação legal de contas. -------------------------------------------------------------------------

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

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

Disse que a proposta foi aprovada por maioria em Reunião do Executivo Municipal. Disse que existia uma 

nomeação de um auditor externo desde o ano de 2017 com a Sociedade Revisão Oficial de Contas. A proposta 

apresentada ao órgão deliberativo é a aprovação de nomeação do mesmo auditor externo para um período de 

2 anos, porque é uma sociedade com credibilidade e competência comprovada.----------------------------------------

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

p retendiam usar da pa I avra. ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

O Deputado Municipal Samuel Osório solicitou o uso da palavra, que lhe foi concedida. --- - -----------c.~c'ro:r 
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O Deputado Samuel Osório: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Deputado mencionou a informação do Presidente da Câmara da Câmara sobre a nomeação de auditor 

externo responsável pela certificação legal de contas, por um período de 2 anos. Questionou a que anos se 

referem. Falou sobre o e-mail que enviou à Mesa da Assembleia Municipal esclareceu que recebeu vários 

relatórios mas não recebeu relatórios correspondentes ao ano 2020. Perguntou ao Senhor Presidente da Mesa 

se no ano de 2020 recebeu relatórios de informação sobre a execução financeira e legal da Autarquia . -----------

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal disse que não recebeu nenhum relatório. ----------------

O Deputado Samuel Osório: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informou que a o artigo 77.º da Lei n.º 73/2013 refere que entre as várias responsabilidades do auditor 

externo, existe a obrigatoriedade do envio semestral dos relatórios sobre a execução financeira e legal da 

Autarquia à Assembleia Municipal. Os relatórios não foram remetidos e existem vários pareceres sobre o 

assunto. Mencionou a minuta da reunião do executivo que se encontra anexa à presente proposta, onde o 

Vereador do Movimento Independente "Penamacor - Um Concelho no Coração", deu conhecimento de um 

parecer da "CCDR" e fez declaração de voto contra. O parecer refere o elenco de competências que são 

conferidas ao auditor externo, responsável pela certificação legal de contas, implica que lhe seja exigido um 

acompanhamento de avaliação permanente da atividade a auditar ao longo de todo o ano económico, não se 

compadece com uma mera análise ao final do mesmo e como requisito formal destinado à apreciação do 

Órgão Deliberativo. O Deputado expôs que já passou um ano e o trabalho no ano 2020 não foi feito pelos 

revisores. Colocou em causa o contrato apresentado à Assembleia Municipal porque tem efeitos retroativos. 

Considerou que o trabalho feito pelos revisores foi sempre bem executado e expôs que desde o 2014 esta 

entidade apresenta uma reserva legal relacionada com as participadas "Malcatur" e "GDTP", como referido na 

em anteriores sessões da Assembleia Municipal existiu um aumento de capital destas participadas do Hotel, os 

revisores não fizeram este trabalho de acompanhamento e não existiu informação da parte do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. Apresentou dúvidas sobre o contrato apresentado e sobre a sua 

retro atividade . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Sen hor Presidente da Câmara Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------

Explicou que o anterior contrato teve a duração de 3 anos, foi estabelecido no início de fevereiro de 2018 e 

considerando a componente trianual sob a qual foi contratado, estendia este trabalho até ao princípio de 

fevereiro de 2021, correspondendo aos anos de 2017, 2018 e 2019. Existiu u desfasamento temporal entre a 

Página21 de2S 

Ata Nº 1/ 2021 Asse bleia M de Penamacor 
Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2021 email: secretariado@am-penamacor.pt 



Município de Penélmclcor 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

aprovação no Órgão Deliberativo e a efetividade do contrato entre o Município e a Sociedade. Referiu que não 

era possível celebrar um novo contrato quando o anterior contrato ainda estava em vigor. Expôs que a 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é uma sociedade com credibilidade e competência e sempre fizeram 

um ótimo trabalho, inclusive nas Águas de Portugal. Disse que na próxima Sessão da Assembleia Municipal 

serão apresentados os relatórios referentes ao ano 2020. ----------------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal Samuel Osório solicitou o uso da palavra, que lhe foi concedida. ------------------------------

0 Deputado Samuel Osório: ---------------------------------------------------------···----····-----····-------·-·--···--··-··-····----

Alertou o Senhor Presidente da Câmara que vai ter a mesma situação com o presente contrato, que vigorará 

até ao ano de 2023. Vai existir novamente desfasamentos temporais. O Deputado referiu não perceber como 

se vai fazer neste momento um trabalho de acompanhamento referente ao ano de 2020. ----------------------------

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

Se n hor Presidente da Câmara M unici pa 1: •·--·-·····----------··-----·-···-····--·--···------------·--------·-···------··--·-------

Disse que a Sociedade aceitou o convite e apresentou proposta para fazer nestes dois anos o trabalho com a 

competência e rigor que I he é conferida. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Disse que a intenção do Senhor Presidente da Câmara Municipal é resolver a situação, mas os documentos 

apresentados apresentam incongruências que já se arrastam acerca de 7 anos. Disse que alertou por escrito a 

Mesa da Assembleia Municipal sobre o assunto e que o mesmo devia ser analisado por um jurista. Explicou 

aos Senhores Deputado Municipais que o contrato anterior era para os anos 2017, 2018 e 2019. Disse que o 

ano 2020 já passou e não existe contrato para pagar este ano. O Presidente da Câmara quer celebrar neste 

momento um contrato e pagar a atividade de acompanhamento à Sociedades de Revisores Oficiais de Contas 

referente ao ano de 2020. Disse que existe um problema concreto e substantivo. Perguntou se Revisores 

Oficiais de Contas fizeram o acompanhamento de atividade do ano 2020, porque não foi entregue ao Órgão 

Deliberativo o relatório semestral conforme a Lei prevê na alínea d) do artigo 77.º; ou então fizeram o trabalho 

para receber mais tarde o pagamento. Disse que Senhor Presidente da Câmara propõe à Assembleia Municipal 

um contrato com a iniciar em 2021 com prazo de execução até 2023, quando o último ano a auditar é o ano 

2021. Referiu que o ano de 2020 é um ano especial, não houve acompanhamento por parte dos revisores. 

Alertou para o facto de que ao longo dos anos, os relatórios apresentados pelos revisores oficiais de contas 

apresentaram sempre reservas acerca do capital e da participação da <Zâmara Municipal nas empresas 
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participadas "Malcatur" e "GDTP" do Hotel. Informou que no ano de 2020 em Assembleia Geral as empresas 

participadas sofreram um aumento de capital social, o que conduziu à diminuição da participação relativa à 

Câmara Municipal. A empresa "Malcatur" de cerca de 30% para 15% e a empresa "GDTP" de 15% para 1.07% 

do capital. O Deputado Municipal perguntou ao Presidente da Câmara se deu jeito á Câmara Municipal que os 

Revisores Oficiais de Contas não tivessem feito o relatório do ano 2020. Referiu que não consta das Atas do 

Executivo Municipal quem é o representante da Câmara Municipal designado para participar nas Assembleias 

Gerais das Empresas Participadas. Perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se nomeou alguém e quem é o 

representante. Disse que na Assembleia Geral das empresas participadas do Hotel onde foi feita a alteração de 

capital, verificou-se uma redução considerável no que respeita à Câmara Municipal e o representante do 

Município não exarou nenhum comentário nem votou contra e o Senhor Presidente da Câmara não trouxe o 

assunto previamente ao Executivo Municipal. Expôs que desde o início da constituição das participadas foi 

sempre o Presidente da Câmara a participar no Conselho de Administração das Empresas e o Senhor 

Presidente da Câmara atual quando foi eleito passou a participar desse Conselho de Administração. Informou 

que há cerca de um ano atrás ocorreu uma reunião de Assembleia Geral das empresas participadas em que a 

Câmara Municipal continua a participa r, mas já não tem ninguém no Conselho de Administração das 

Empresas, o Senhor Presidente da Câmara deixou de pertencer ao Conselho de Administração das empresas. 

O Deputado Municipal questionou acerca da posição tomada pelo representante da Câmara Municipal na 

reunião da Assembleia Geral das Empresas participadas do Hotel, ocorrida no ano 2020. Disse que este 

assunto sob o ponto de vista económico e de gestão é uma confusão, o Senhor Presidente da Câmara não 

pode fazer contratos com efeitos retroativos, alertou o Senhor Presidente da Mesa para que o assunto seja 

a na I isad o j u rid ica mente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou o uso da palavra.-------------------------------------------------------

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

I nfo rm ou que iria expor a questão à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e solicitar que clarifiquem todas 

as dúvidas ao Deputado Manuel Marcelo acerca dos documentos das empresas participadas do Hotel. ----------

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

da Ordem de Trabalhos no Ponto 9 - Nomeação de Auditor Externo, responsável pela Certificação Legal de 

Contas foi APROVADA POR MAIORIA com vinte e três (23) votantes, dezassete (17) votos a favor, quatro (4) 

votos contra dos Deputados Municipais Manuel Marcelo, Samuel Osório, Rogério Cruz e Nuno Vaz Gonçalves e 

duas (2) abstenções dos Deputados Municipais Francisco Abreu e António Pinto. ---- --------------------------------
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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, aprovar a presente deliberação em Minuta, com vinte e três (23) votos a 

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

O líder de bancada do Grupo Parlamentar Movimento Independente Penamacor - Um Concelho no Coração, 

apresentou Declaração de Voto Contra em nome dos Deputados Municipais do seu grupo Parlamentar. --------

Declarou que o Voto contra fundamenta-se na incongruência material e jurídica de a Câmara propor que se 

aprove um contrato com efeitos retroativos. Disse que não foi entregue à Mesa da Assembleia Municipal e aos 

Deputados Municipais nenhum relatório referente ao ano 2020. A Lei refere que o acompanhamento devia ter 

sido feito no a no de 2 020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Municipal Francisco Abreu solicitou o uso da palavra, que lhe foi concedida.-----------------------------

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

Relatou que tem lido todos os relatórios da Sociedade Esteves Pinho & Associados e justificou que a decisão 

do seu voto de abstenção foi no sentido de aguardar que seja remetida nova informação da sociedade. 

Recorda que os relatórios de contas relativos ao ano anterior são entregues à Assembleia Municipal no mês de 

abril- Disse que não faz sentido que se deseje que o relatório esteja feito, quando o prazo das contas de 

gerência é no mês de abril, considerou que o relatório do exercício do ano 2020 pode ser entregue até esse 

período. Sobre o assunto da participação da Câmara Municipal nas Empresas participadas "GDTP" e 

" Malcatur", considerou que existe uma tentativa de iludir sobre este assunto, porque questão é que a 

auditoria seja para o ano 2020 e o relatório tem de ser entregue até abril, conforme tem sido habitual nos 

últimos a nos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Disse que o proferido pelo Deputado Francisco Abreu contraria o que está estipulado na Lei. O relatório não é 

um relatório anual para as contas de gerência, são dois relatórios semestrais que têm de ser remetidos ao 

Órgão Executivo e Deliberativo semestralmente. O primeiro semestre deve ser enviado em junho, julho ou 

agosto e o do segundo semestre é que é apresentado quando são apresentadas as contas de gerência. ----------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou o uso da palavra.-------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Câmara: ------------------------------------------------------------------------------- '---------------------
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Disse que o Deputado Municipal Manuel Marcelo tem de argumentar sempre; expondo a falta de credibilidade 

ou a falta de legalidade. Revelou que quando o Deputado Municipal foi Presidente da Assembleia Municipal, 

deixou no final do seu mandato (2009) na Câmara Municipal a maior dívida de sempre desde o 25 de Abril. 

Manifestou pesar, porque na altura não havia obrigatoriedade de revisão oficial da atividade financeira do 

M u n i c í pi o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

a Sessão Ordinária de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um, eram vinte e duas horas e trinta 

minutos, da qual se lavrou a presente Ata, que, depois de ser assinada pelo Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e por mim, ___ ~ -+'-.l...lo<'-,,l--------'Técnica Superior 

designada para apoio ao Secretariado desta Assembleia Municipal de Pe amacor, que a redigi e subscrevo.----

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

Secretariado da Assembleia Municipal de Penamacor. ---------------------------------------------------------------------------

o Presidente da Mesa da Assemble~ Mffipal 

/} th-'~Y~ 
~- ~ 

((.ntónio Maria Vieira Pires) 

Ata N2 1/2021 
Sessão Ordinária de 25 de fevereiro de 2021 

A Técnica Superior 

RcAuJ 
(Carla Isabel Nunes Matos) 
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