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Município de Pen<1m<1cor 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

ATA nº 4/2021 

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

Aos sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte um, reuniu no Salão da Casa do Povo de Penamacor em 

Sessão Ordinária, 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, 

re s pet iv ame n te. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Crucho, Samuel Osório, Patrícia Leitão, Carlos Pires encontrando-se ausente a Deputada Municipal Sara Nunes. 

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

Gil Leitão, João Alves, Silvino Vinha Veigas, António José Robalo e António Pinto. ---------------------------------------

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

Junta do Meimão, André Jacinto Silva e o Presidente da Junta de Penamacor, António Gil. ----------------------------

Presentes, por parte do órgão Executivo, estiveram a Vereadora Sandra Vicente, a Vereadora Anabela Campos 

e o Vereador Filipe Batista, encontrando-se ausente o Senhor Presidente da Câmara Municipal António Luís 

Beites Soares e o Vice-Presidente Manuel Joaquim Robalo.---------------------------------------------------------------------

A Assembleia Municipal reuniu de acordo com 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.!! 2/2021 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de vinte e oito de junho 

de dois mil e vinte e um. 

3. Análise e votação da Ata n.!! 3/2021 da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de seis de julho de dois 

mil e vinte e um. 

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. 
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5. Apreciação da Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal e Informações relativas aos atos 

praticados ao abrigo da Lei nJ! 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); 

6. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Projeto de Regulamento Municipal 

de Apoio ao Movimento Associativo; 

7. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Modelo de Estrutura Orgânica da 

Câmara Municipal de Penamacor para o ano 2022; 

8. Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Taxa de IMI a cobrar em 2022; 

Ili. Intervenção do Público. (online). 

O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia começou por cumprimentar todos os presentes e informou que 

a presente sessão da Assembleia Municipal é a última deste mandato e deu início ao Período de Antes da 

Ordem do Dia, nos termos do art!! 15!! do Regimento da Assembleia Municipal. ---------------------------------------

1 - Período da Antes da Ordem do Dia, nos termos do art!! 15!! do Regimento em vigor.------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa passou de seguida ao Ponto 1 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 

M uni c i pa is. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deu conhecimento da Justificação de falta apresentada pela Deputada Municipal Sara Nunes.----------------------

O Senhor Presidente da Mesa passou de imediato ao Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da proposta 

de Ata da Sessão Ordinária número dois, realizada em vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um, 

correspondente à Sessão Ordinária do mês de abril, tendo perguntado aos membros presentes se tinham 

algum a proposta de a Iteração à mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Manuel Marcelo apresentou sugestões que foram aceites. ---------------------------------------------------

0 Presidente da Mesa passou à votação da Ata da Sessão Ordinária número dois, realizada em vinte e oito de 

junho de dois mil e vinte e um, correspondente à Sessão Ordinária do mês de abril. -----------------------------------

Colocada à votação, a Proposta de Ata número 2/2021, foi APROVADA POR UNANIMIDADE, com dezanove 

(19) votos a favor. O Presidente da Junta de Freguesia de Benquerença, Álvaro Gil Leitão não votou porque 

não se encontrava ainda presente na sala.-------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Mesa passou de imediato ao Ponto 3 - Apreciação, discussão e votação da proposta 

de Ata da Sessão Ordinária número três, realizada em seis de julho de dois mil e vinte e um, correspondente 

à Sessão Ordinária do mês de junho, tendo perguntado aos membros presentes se tinham alguma proposta 

de alteração à mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Manuel Marcelo apresentou sugestões que foram aceites.---------------------------------------------------

O Presidente da Mesa passou à votação da Ata da Sessão Ordinária número três, realizada em seis de julho de 

dois mil e vinte e um, correspondente à Sessão Ordinária do mês de junho. ----------------------------------------------

Colocada à votação, a Proposta de Ata número 3/2021, foi APROVADA POR UNANIMIDADE, com dezanove 

(19) votos a favor. O Presidente da Junta de Freguesia de Benquerença, Álvaro Gil Leitão não votou porque 

não se encontrava ainda presente na sala.-------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa passou ao Ponto 4 - Intervenções dos Senhores Deputados Municipais. E 

perguntou quem se pretende inscrever para intervenções dos Senhores Deputados Municipais a terem lugar 

no Período de Antes da Ordem do Dia, de acordo com o Regimento da Assembleia Municipal. ----------------------

Inscreveram-se os Deputados Municipais Manuel Marcelo e João Luís Vaz. ----------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa concede a palavra ao Deputado Manuel Marcelo:----------------------------------------

De pu tad o Ma nu e I Ma rce I o: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cumprimentou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, membros da Mesa, Vereadores e Deputados 

Municipais. Do ponto de vista formal explicou que o Senhor Presidente da Assembleia é Presidente desta 

Assembleia Municipal e os Deputados Municipais são Deputados Municipais até ao dia em que outro 

Presidente da Assembleia seja empossado e outros Deputados Municipais tomem posse. A função da 

Assembleia Municipal é de fiscalização. Expôs que se o Senhor Presidente da Câmara Municipal não informou 

o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que não estaria presente na Sessão da Assembleia Municipal e 

nem se fez representar por algum dos Vereadores presentes manifesta um comportamento pouco 

democrático por parte do Presidente da Câmara. Disse que as intervenções feitas ao longo dos quatro anos de 

mandato foram questões cívicas de reflexo político. O Deputado Municipal mencionou o facto político do 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal ter constado nas listas do Partido Socialista a encabeçar a lista da 

Assembleia Municipal e neste momento de acordo com um despacho do Tribunal, renunciou à candidatura, já 

não é candidato da lista do Partido Socialista à próxima Assembleia Municipal. O Deputado Municipal 
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apresentou uma leitura política sobre o assunto: Relatou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal por 

Lei, tem a competência de responder às questões levantadas pela Assembleia Municipal. Durante quatro anos 

desrespeitou a Assembleia Municipal e a atuação formal do Senhor Presidente da Assembleia, que cumpriu a 

Lei e sempre encaminhou as questões e os documentos para o Presidente da Câmara. O Senhor Presidente da 

Assembleia formalizou várias cartas dirigidas ao Presidente da Câmara, mas existiu sempre um "muro de 

silêncio". Saudou o Cidadão eleitor António Maria Vieira Pires que por livre arbítrio e liberdade democrática 

rompeu com o "muro de silêncio" e assumiu a rutura. Deseja que a Democracia e o funcionamento das 

instituições sejam servidos por verdadeiros democratas. Disse que ao longo dos quatro anos o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal teve sempre uma posição formal e ritualista de não querer tomar partido. 

Referiu que na Assembleia Municipal existiram alguns temas complexos, como os contratos 

interadministrativos, onde os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia foram interpelados se tinham feito 

a reunião da Assembleia de Freguesia para dar poderes e formalizar o contrato, os mesmos não se 

manifestaram e tem conhecimento que os Presidentes da Juntas não o tinham feito. Recordou que o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal interrompeu a sessão para consultar um jurista e decidiu que a 

sessão poderia decorrer legalmente. O Deputado Municipal proferiu que o assunto foi votado ilegalmente. 

Relembrou o Acórdão n.º 6/2018 do Tribunal de Contas e a recusa do visto para a obra de requalificação do 

cimo de vila. Disse que a Senhora Vereadora a tempo inteiro (na altura Doutora lídia Cruchinho) recebeu um e

mail com um parecer jurídico a informar da incompatibilidade da contratação da empresa adjudicada à obra. 

Disse que a Doutora lídia Cruchinho se recandidatou e tomou posse, mas depois teve de renunciar ao cargo. O 

Deputado Municipal entregou à Mesa da Assembleia documentos sobre o assunto. Pronunciou que as pessoas 

que se candidatam ao exercício de lugares públicos devem ter o pressuposto da transparência e do 

despojamento. O Deputado disse que as questões pessoais e da vida profissional tornam-se públicas quando 

os cidadãos se tornam candidatos e almejam exercer funções públicas e gerir recursos públicos. Disse que foi 

alertado por várias pessoas que lhe fizeram chegar documentos do Jornal Expresso, Jornal Correio da Manhã e 

do Diário da República, que entregou à Mesa da Assembleia Municipal. O Deputado Municipal Manuel 

Marcelo disse que o cidadão e candidato José António Borrego Ramos, Inspetor de nível 1 do "SEF" - Serviço 

de Estrangeiros e Fronteiras, no ano 2015 a seu pedido, deu por finda a comissão de serviço no cargo de Chefe 

do Departamento de Registo e Emissão de Documentos da Direção Regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo 

do "SEF", com efeitos a 10 de julho de 2015. O "SEF" esclareceu a 29/08/2015 que o Inspetor do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras que dirigiu o Departamento Regional de emissão de documentos na Direção Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo, foi detido por indício de auxílio à emigração ilegal, aguardando em liberdade pela 
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sentença. Existia suspeitas de relacionamentos amorosos com as senhoras que precisavam de visto para ficar 

em Portugal. Na notícia enviada à Agência Lusa pelo Jornal Correio da Manhã, o cidadão foi detido a 8 de 

junho de 2015, no âmbito de uma investigação por indício de auxílio à emigração ilegal, foi presente a um Juiz 

de instrução. Os elementos entregues pelo "SEF" ao Ministério Público não permitiam que o Ministério Público 

fizesse a acusação formal e arquivou, mas a Jornalista do Jornal Expresso que denunciou a situação teve em 

conta a defesa dos Direitos Humanos e assumiu recorrer do arquivamento do Ministério Público para o 

Tribunal da Relação de Lisboa, onde o recurso se encontra ainda ativo à espera de sentença. O Deputado 

Manuel Marcelo disse que quem organizou as listas do Partido Socialista tem o direito de escolher quem 

entender, mas com perplexidade custa-lhe aceitar politicamente que o seu partido histórico do qual teve 

atividade como militante durante vários anos, acolha situações pouco claras e questionou como é que as 

senhoras das listas do Partido Socialista admitem coabitar com o perfil cívico, ético e moral do que vem 

expresso nos doeu me ntos apresenta dos. -------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que o presente mandato da Assembleia Municipal foi marcado pela ausência de respostas por parte do 

Presidente da Câmara. Desejou que o futuro traga revitalização da Democracia para o bem do Concelho de 

Pen ama cor e da sua po pu lação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa concede a palavra ao Deputado João Luís Vaz: --------------------------------------------

Deputado João Luís Vaz: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cumprimentou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, 

Senhor Ve reado r e Deputados M u n ic i pais.------------------------------------------------------------------------------------------

M a n ifesto u surpresa pelo facto do Senhor Presidente da Assembleia Municipal ter tomado a decisão de deixar 

de integrar as listas do Partido Soei a lista.--------------------------------------------------------------------------------------------

Decla rou que ninguém neste País é condenado antes de ser julgado nas diferentes instâncias judiciais e os 

cidadãos são livres de integrar listas partidárias. Disse que politicamente é prematuro estar a fazer 

j u I g a me n tos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que o Executivo da Câmara Municipal já tem oito anos de mandato. O Senhor Presidente da Câmara 

quando tomou posse no primeiro mandato deparou-se com uma Câmara Municipal com uma divida galopante 

e com dificuldade de relacionamento com as entidades que detém dinheiros públicos (CCDR, Secretarias de 

Estado e Ministérios). Disse que essa situação foi resolvida e conseguiu-se estabelecer credibilidade e resolver 

a dívida. Disse que foram oito anos muito positivos para o Concelho de Penamacor, disse que o projeto 

autárquico continua. Existem muitos projetos previstos a realizar. Disse que foram adquiridas propriedades 
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para se investir no bem-estar da população do Concelho. Existe um conjunto de obras que foram concluídas e 

algumas ainda por concluir. Disse de forma oficiosa que o Presidente da Câmara não está presente na Sessão 

da Assembleia Municipal porque se encontra num debate politico na Rádio Cova da Beira. Disse que o 

Presidente da Câmara Municipal merece toda a confiança, deseja que o período de campanha decorra dentro 

da normalidade da democracia e caberá ao eleitores do Concelho de Penamacor decidir de forma livre e 

de mo c rá t ica . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa anunciou que esta Assembleia Municipal é a última sessão a que preside. Disse 

que existiram motivos pessoais que o levaram a decidir retirar a sua candidatura. Comunicou a sua decisão ao 

Presidente da Câmara Municipal, ao Doutor Francisco Ribeiro, Mandatário do Partido Socialista e ao Tribunal 

Judicial. Disse que já tem em seu poder o Despacho favorável da Juíza e já não pertence à lista do Partido 

Socialista. Desejou que a campanha corra bem para todos os partidos políticos e que ganhe aquele que tiver 

mais votos, aquele em que o Povo depositar mais confiança. Desejou que os próximos quatro anos sejam 

quatro anos de trabalho feliz. Disse não ter conhecimento de que o Senhor Presidente da Câmara não iria 

estar na presente sessão. Agradeceu o trabalho do Executivo Municipal e o trabalho dos Senhores Deputados 

Municipais ao longo destes quatro a nos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Cumprimentou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, membros da Mesa, Senhoras Vereadoras, 

Senhor Vereador e Deputa dos M un icipa is.-------------------------------------------------------------------------------------------

0 Deputado Municipal disse que ficou surpreendido com as palavras proferidas pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, Doutor António Maria Vieira Pires sobre a sua declinação à candidatura porque 

inicialmente aceitou a candidatura e integrou a equipa, mas neste momento apresenta a sua desistência. Disse 

que nos encontramos em período de pré-campanha, existe muita logística preparada e é necessário neste 

momento restruturar todo o processo. Perguntou ao Senhor Presidente da Mesa se a presente Sessão da 

Assembleia Municipal foi marcada com o conhecimento do Senhor Presidente da Câmara Municipal, porque o 

Senhor Presidente da Câmara disse não ter conhecimento da realização da presente sessão.-------------------------

O Senhor Presidente da Mesa disse que foi o Presidente da Câmara Municipal que indicou a data e a hora da 

realização da presente sessão da Assembleia Municipal, conforme e-mails documentados. Referiu que é um 

cidadão livre e apresentou a sua declinação à candidatura conforme o estipulado na Lei. -----------------------------
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O Deputado Manuel Marcelo solicitou ao Senhor Presidente da Mesa a palavra, que lhe foi concedida. -----------

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

Disse que o Deputado Municipal João Luís Vaz afirmou que a Câmara Municipal de Penamacor há oito anos 

apresentava uma dívida galopante. Referiu que já proferiu em várias sessões da Assembleia Municipal este 

assunto, os documentos do balanço e da estrutura financeira da Câmara Municipal comprovam que a dívida 

estava a diminuir. Explicou que existia uma Lei do Ministério da Finanças que colocava um travão por causa da 

"Troika", no final do ano de 2013 a situação financeira da Autarquia não estava desequilibrada perante a Lei, 

estava com um saldo de tesouraria de um milhão e seiscentos e quarenta mil euros. As decisões de 

investimento foram tomadas pelo Executivo Municipal, a dívida não era galopante, tinha diminuído nos anos 

anteriores e não se caminhava para uma insolvência. ----------------------------------------------------------------------------

O Deputado João Luís Vaz solicitou ao Senhor Presidente da Mesa a palavra para defesa da honra, que lhe foi 

c o n c e d ida . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deputado João Luís Vaz: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarou que a gestão financeira tem de ser vista sob o ponto de vista do saldo disponível e do saldo em 

d ív ida . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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!! 162 do Regimento em vigor. ------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa passou de imediato ao Ponto Cinco da Ordem de Trabalhos. --------------------------

PONTO 5 - Informação do Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------

0 Senhor Presidente da Mesa, perguntou se algum dos vereadores foi mandatado pelo Presidente da Câmara 

para a presentar a informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Anabela Campos solicitou a palavra. -----------------------------------------------------------------------·· ··--·--

O Senhor Presidente da Mesa, deu a palavra à Vereadora Anabela Campos. ----------------------------------------------

Vereadora Anabela Campos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cumprimentou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, membros da Mesa, Vereadores e Deputados 

Municipais. Informou que o Senhor Presidente da Câmara pede desculpa pela sua ausência na presente sessão 
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da Assembleia Municipal, ausência que se deve ao facto de estar presente no debate da "RCB". Disse para 

transmitir que os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados pelo Executivo Municipal e a documentação 

foi entregue a todos os Deputados Municipais para deliberação em Assembleia Municipal. ---------------------------

O Senhor Presidente da Mesa perguntou se algum dos Deputados Municipais pretendiam intervir. --------------

Nenhum Deputa do M u n icipa I pediu o uso da palavra. ---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa passou de imediato ao Ponto Seis da Ordem de Trabalhos.---------------------------

PONTO 6 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Projeto de Regulamento 

Mu n ici pa I de Apoio ao Movimento Associativo. ----------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa perguntou se algum dos Deputados Municipais pretendiam intervir.---------------

O Deputado Rogério Cruz solicitou ao Senhor Presidente da Mesa a palavra, que lhe foi concedida.----------------

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

Cumprimentou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, membros da Mesa, Executivo Municipal e 

Deputados M u n ic i pais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expôs que o Associativismo é qualquer iniciativa formal ou informal que reúne um grupo de organizações ou 

pessoas com o objetivo e superar dificuldades e gerar benefícios económicos, comerciais, sociais, científicos 

comerciais ou políticos. Disse que juntos, é possível encontrar soluções melhores para os desafios que a vida 

em sociedade apresenta. Disse que o documento do Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo diz na primeira página que existem sucessivas alterações implementadas no sistema 

associativismo Português. Disse que aparece no documento um Decreto-Lei datado de 2015 e o artigo é 

datado de 2013. Perguntou onde estão expostas as sucessivas alterações que o documento alega. Expôs que 

no Concelho existe uma situação que evidencia a falta de apoio e o desrespeito completo que o Executivo 

Municipal demonstrou para com uma Associação do Concelho de Penamacor. Disse que em outubro fará dois 

anos que uma Associação do Concelho tenta que o Executivo se digne a ceder metade de uma escola que está 

abandonada. É uma Associação reconhecida legalmente que tem mais de vinte anos e tem oitenta sócios. 

Informou que em outubro do ano 2019 foi enviada uma carta registada para a Câmara Municipal de 

Penamacor a solicitar a cedência de espaço mas não existiu resposta. Disse que em março de 2020 foi enviado 

e-mail com uma completa descrição e a pedir o agendamento de uma reunião. Informou que a reunião 

realizou-se a 13 de março de 2020 onde foi o Senhor Presidente da Câmara foi informado que a Associação 
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funciona numa garagem sem casas de banho e situa-se no antigo quartel da "GNR" de Pedrógão de São Pedro. 

Foi pedido ao Senhor Presidente da Câmara a cedência de metade da escola que se encontra abandonada há 

anos em Pedrógão de São Pedro, o Senhor Presidente da Câmara disse que iria resolver o assunto. Expôs que 

foram enviados vários e-mails a solicita r a resolução da situação, passaram quase dois anos e o assunto por 

resolver. Disse que contactou a Vereadora do Associativismo a 12 de agosto de 2020 e explicou a situação. A 

Vereadora Sandra Vicente solicitou a informação e começou a trabalhar no assunto, mas no mês de fevereiro 

de 2021 a Vereadora abandonou o processo porque entregou o pelouro do Associativismo. O processo parou e 

foi enviado novo e-mail para o Senhor Presidente e para o Executivo Municipal a solicitar que o assunto fosse 

resolvido. Informou que em maio de 2021 ocorreu nova reunião convocada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, para ir visitar as escolas em Pedrógão de São Pedro. Disse que estiveram presentes a Vereadora 

Anabela Campos e Vereador Filipe Batista e a direção da Associação, o Senhor Presidente não pode estar 

presente na reunião e disse que o Vice-Presidente iria estar presente porque ele é que detinha a chave das 

escolas em Pedrógão de São Pedro, mas o Vice-Presidente disse que tinha perdido as chaves e o assunto 

continua por resolver já vai fazer dois anos. Perguntou se a questão não foi resolvida por questões políticas 

Considerou que este tipo de atitude demonstra um desrespeito pelas instituições e associações do Concelho. --

O Deputado António Pinto solicitou ao Senhor Presidente da Mesa a palavra, que lhe foi concedida. --------------

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

Cumprimentou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, membros da Mesa, Executivo Municipal e 

Deputa dos M u n ici pais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ostro u surpresa relativamente à intervenção do Deputado Rogério Cruz porque ao longo do mandato fez 

várias intervenções relativas à cedência dos edifícios escolares e o Deputado nunca teve uma conversa 

pessoal, nem nunca fez nenhuma intervenção relativa à cedência das escolas em Pedrógão de São Pedro. Disse 

que o Deputado Rogério Cruz desconhece um protocolo assinado entre a Associação e a Junta de Freguesia de 

Pedrógão de São Pedro e Bemposta. Explicou que a cedência das instalações foi feita porque a casa cedida ao 

Clube de Caça e Pesca estava em obras, quando as obras acabarem voltam a ocupar o mesmo local. Informou 

o Deputado Rogério Cruz que a Associação está a ocupar uma garagem porque não voltaram a falar com a 

J unta de Freguesia . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Vereadora Sandra Vicente solicitou a palavra . ----------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa, deu a palavra à Vereadora Sandra Vicente.------------------------------------------------

Ve readora Sandra Vicente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cumprimentou o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, membros da Mesa e Deputados Municipais.--

Disse que teve várias conversas com o Deputado Municipal Rogério Cruz sobre a situação relativa à Associação 

e declarou que foi por causa desse assunto que entregou o Pelouro do Associativismo. Disse que o documento 

relativo ao Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo está feito desde junho/ 

julho do ano de 2019. Proferiu que o documento foi elaborado por si, pela Vereadora Anabela Campos, o Vice

Presidente e um Técnico da Câmara Municipal. Disse que o documento andou a transitar de gabinete em 

gabinete na Câmara Municipal e entretanto foi-lhe solicitado a execução de Contratos de Comodato para 

quatro associações do concelho (duas associações na Freguesia de Pedrógão de São Pedro e duas na Freguesia 

de Aldeia do Bispo). Esclareceu que o documento final do Regulamento do Associativismo foi executado por 

um Advogado externo à Câmara Municipal, porque o Advogado com o qual a Câmara Municipal tem avença 

considerou que o documento era um documento de valor menor. A Vereadora Sandra Vicente expôs que o 

documento é importante, porque lida com verbas e impostos de todos nós, considerando a afirmação do 

Advogado avençado da Câmara Municipal inadmissível. A Vereadora Sandra Vicente informou que o Técnico 

da Câmara Municipal solicitou ajuda um Advogado e conseguiu fazer-se o documento. Expressou que o 

documento esteve muito tempo sem andamento porque existiam provavelmente Associações que não tinham 

interesse que o mesmo fosse aprovado. Informou ainda que obteve a informação de que aos Contratos de 

Comodato deviam ser tratados por si e pelo Senhor Vice-Presidente. A Vereadora disse que o assunto foi 

tratado e entrou em contacto com o Presidente da Junta da União de Freguesias de Pedrógão de São Pedro e 

Bemposta, mas obteve a informação que uma das Associações que não estava de acordo com o contrato. 

Expôs que o assunto podia ter sido resolvido de forma prática, porque na Freguesia de Pedrógão de São Pedro 

existem duas escolas, uma ocupada por uma Associação e a outra escola poderia ser ocupada pelas outras 

duas Associações. Disse que na Freguesia de Aldeia do Bispo não havia nenhum obstáculo porque o edifício da 

escola primária seria dividido pelas duas Associações. Disse que a documentação estava elaborada mas 

tiveram de recorrer novamente a um Advogado externo porque o Advogado com o qual a Câmara Municipal 

de Penamacor tem uma avença disse que não dispunha de tempo para elaborar o documento. A Senhora 

Vereadora disse que solicitou a documentação às quatro Associações e elaborou quatro dossiers que tentou 

apresentar ao Senhor Presidente da Câmara, mas o Senhor Presidente da Câmara não quis reunir sobre o 

assunto. Informou que no dia 05/01/2021 deu entrada dos dossiers acompanhados de uma minuta de 

proposta no serviço de entradas e de documentação da Câmara Municipal. Em fevereiro de 2021 fez um 

ultimato ao Senhor Presidente da Câmara porque o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo já estava elaborado à cerca de dois anos e os Contratos de Comodato estavam feitos 
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para serem aprovados em Reunião de Executivo Municipal. Informou que fez uma proposta mas a 

documentação dos quatro dossiers foram presentes a reunião do Executivo Municipal onde estavam presentes 

publicamente os dados pessoais dos intervenientes. Disse que os dossiers não foram acautelados pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. A Vereadora considerou que este assunto foi tratado politicamente de forma 

desleal e citou a Ata da Reunião de Câmara: "A Vereadora Sandra Vicente começou por afirmar o seu 

sentimento de desrespeito institucional e político face à documentação enviada dos contratos de comodato, 

referentes aos últimos pontos da ordem de trabalho, visto os dossiers terem documentação privada e pessoal 

das Associações e terem sido inseridos na ordem de trabalhos tal e qual como foi enviado para o centro de 

documentação da Câmara Municipal. Esclareceu adicionalmente que toda a documentação analisada por si, 

pelo Senhor Vice-Presidente e pela Senhora Vereadora Anabela Campos deu entrada em 5 de janeiro de 2021 

no centro de documentação da Câmara Municipal após várias tentativas de entrar em cantata pessoal com o 

Senhor Presidente da Câmara, reconhecendo o seu erro em não ter elaborado um ofício que clarificasse a 

necessidade dos documentos serem analisados em equipa para posterior elaboração de uma proposta. Nesse 

sentido solicitou que fossem retirados os pontos 11,12, 13 e 14 da ordem de trabalhos. A este propósito, 

referiu o importante papel das Juntas de Freguesia, pelo que disse ter tido apenas em consideração as 

associações. Referindo-se à proposta do Regulamento Municipal do Associativismo, congratulou-se pela sua 

inclusão na ordem de trabalhos, devido à luta que protagonizou para tal, mas que também foi retirado. (fim de 

citação). A Vereadora Sandra Vicente declarou que no dia que tomou posse jurou com lealdade cumprir as 

funções que lhe foram confiadas. Afirmou que naquele dia não abandonou a vereação por duas razões: 

porque existiram pessoas que confiaram o voto em si e porque a última vez que o seu pai saiu de casa foi para 

votar em si e tem de honrar esse voto até ao final.-------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Rogério Cruz solicitou ao Senhor Presidente da Mesa a palavra, que lhe foi concedida. ----------------

De putad o Rogério Cruz: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disse que as Atas n.sº 2 e 3 foram aprovadas por unanimidade. Citou a intervenção que fez na Ata n.º 2 e cita: 

" Disse que existe uma Associação que funciona numa garagem, o assunto já devia ter sido resolvido, solicitou 

que a situação seja resolvida brevemente". (fim de citação). Citou a intervenção que fez na Ata n.º 3: " Sobre os 

edifícios públicos fechados referiu a escola pública da Freguesia de Pedrogão de São Pedro que se encontra 

encerrada, o Clube de Caça e Pesca detém uma situação precária, mas o assunto está a ser resolvido com a 

colaboração do Senhor Presidente da Câmara." (fim de citação) . O Deputado Rogério Cruz disse que já falou 
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sobre o assunto conforme está comentado em ata. Elucidou o Deputado António Pinto que a crítica que fez 

não é pessoa 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado Manuel Marcelo solicitou ao Senhor Presidente da Mesa a palavra, que lhe foi concedida. -----------

Deputado Ma nu e I Marcelo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof e riu que o assunto foi levantado várias vezes conforme descritos em Ata pelo Deputado Rogério Cruz e 

pelo Presidente da União de Freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta. Disse que este e muitos outros 

assuntos de uma extensa lista apresentada pelo Senhor Presidente da União de Freguesias de Pedrógão de São 

Pedro e Bemposta tiveram por parte do Senhor Presidente da Câmara e do Executivo Municipal uma ausência 

de respostas, as intervenções do Senhor Presidente da União de Freguesias de Pedrógão de São Pedro e 

Bemposta foram ineficazes, conforme constata nas Atas, considerando politicamente uma perturbação o 

Deputado Municipal e Presidente da União de Freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta vir neste 

momento defender o Senhor Presidente da Câmara, sendo um contraditório com o que está descrito nas Atas 

ao longo deste mandato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Deputado António Pinto solicitou ao Senhor Presidente da Mesa a palavra, que lhe foi concedida. --------------

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

0 Deputado esclareceu que falou várias vezes na Assembleia Municipal sobre este assunto. Disse que não 

defendeu o Senhor Presidente da Câmara, defende os assuntos da sua Freguesia. Reportou que o Deputado 

Rogério Cruz desconhece que existe um Protocolo e um Contrato assinado entre a Junta de Freguesia e o 

Clube de Caça e Pesca que refere que a cedência das instalações existe até ao momento em que as obras da 

casa que estavam a utilizar, estejam concluídas. Falou que a Associação está neste momento instalada numa 

garagem, mas referiu que o Deputado Municipal devia informar-se sobre o que foi acordado; disse que a 

situação das obras do primeiro andar desse edifício, ficaram de ser resolvidas e executadas pela Associação de 

Caça e Pesca, conforme Protocolo assinado pelos membros do Clube de Caça e Pesca e pelos membros da 

Junta de F regues ia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colocada à votação da Assembleia Municipal ao abrigo das competências previstas nas alíneas e) e f) do nº 2 

do artigo 23º da Lei nº 75/ 2013, de 12 de setembro e a alínea k) do nº 1 do art.º 33º do mesmo RJAL e 

considerando ainda as alíneas o) p) u) e ff) do referido artigo e tendo, por fim, em conta o poder regulamentar 

previsto no art.º 241º da Constituição da República Portuguesa, a proposta da Ordem de Trabalhos no Ponto 6 

- Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, foi APROVADA POR MAIORIA com 
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vinte (20) votantes, dezanove (19) votos a favor e uma (1) Abstenção, do Deputado Municipal, Francisco Abreu 

Esteves. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, no sentido de produzir eficácia 

imedi ata à sua aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa passou de imediato ao Ponto Sete da Ordem de Trabalhos. --------------------------

PONTO 7 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Modelo de Estrutura 

Orgânica da Câmara Municipal de Penamacor para o ano 2022. -------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Mesa perguntou se algum dos Deputados Municipais pretendiam intervir. ---------------

Nenhum dos Deputados Municipais quis usar da palavra. -----------------------------------------------------------------------

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

252 com a alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro a proposta da Ordem 

de Trabalhos no Ponto 7 - "Modelo de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Penamacor para o ano 

2022"; foi APROVADA POR MAIORIA, com vinte (20) votantes, dezasseis (16) votos a favor e quatro (4) votos 

Contra dos Deputados Municipais, Manuel Marcelo, Samuel Osório, Rogério Cruz e Nuno Gonçalves. -----------

Nos termos e para os efeitos dos nºs 3 e 4 do art2 57 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em minuta, com vinte (20) votos a favor no 

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

O Senhor Presidente da Mesa passou de imediato ao Ponto Oito da Ordem de Trabalhos. --------------------------

PONTO 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Taxa de IMI a cobrar em 

2022. -----------------------------------------------------------------------------·····-------·----····-·-··········-·-··-···-·····-····-·-·-·-· 

O Senhor Presidente da Mesa perguntou se algum dos Deputados Municipais pretendiam intervir.---------------

Nenhum dos Deputados Municipais quis usar da palavra.-----------------------------------------------------------------------

Colocada esta proposta à votação da Assembleia Municipal o Ponto 8 da Ordem de Trabalhos - Taxa de IMI a 

cobrar em 2021, foi APROVADO POR MAIORIA com vinte (20) votantes, dezasseis (16) votos a favor e quatro 

(4) Abstenções dos Deputados Municipais, Manuel Marcelo, Samuel Osório, Rogério Cruz e Nuno Gonçalves. --
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Nos termos e para os efeitos dos nºs 3 e 4 do artº 57.º da Lei nº 75/ 2013 de 12 de setembro, foi também 

deliberado, por UNANIMIDADE, aprovar a presente deliberação em minuta, com vinte (20) votos a favor no 

sentido de produzir eficácia imediata à sua aprovação. --------------------------------------------------------------------------

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

conhecimento que no ponto Ili. Intervenção do Público. (online), não houve lugar a nenhuma intervenção.-

O Senhor Presidente da Mesa apresentou gratidão pelo trabalho efetuado ao longo dos quatro anos de 

mandato pela Mesa da Assembleia Municipal, pelo Executivo Municipal e pela colaboração dos Deputados 

Municipais dos dois Grupos Parlamentares. Em conjunto todos tentaram colaborar positivamente para elevar 

o Concelho de Penamacor, desejou que os vindouros continuem o trabalho proferido. Agradeceu o trabalho 

executado pela trabalhadora afeta ao Núcleo de Apoio do Secretariado desta Assembleia Municipal. Desejou 

felicidades a todos os presentes e declamou que o Povo eleja com Democracia.------------------------------------------

E não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a Sessão Ordinária de sete de setembro de dois mil e 

vinte e um, eram vinte e uma horas, da qual se lavrou a presente ta, que, depois de lida e votada, vai ser 

assinada pela atual Presidente da Mesa e por mim, Técnica Superior 

designada para apoio ao 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 ria do da Assembleia M u n icipa I de Pena maca r. ---------------------------------------------------------------------------

ia Municipal A Técnica Superior 

Q~()h)) 

(Carla lsa~l Nunes Matos) 
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