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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 4 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENAMACOR NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Penamacor, presidida pelo Senhor 

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

trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Apreciação, discussão, votação da minuta da ata da última Reunião; -------- 

2.Proposta de Deliberação da Câmara, para confirmação da aprovação 

excecional de pedido de licença de construção de um armazém de apoio 

agrícola, a localizar em sítio de “S. Domingos”, art.º rústico n.º 6 do art.º 16 do 

“Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios” – Dec. Lei 

124/2006 de 28 de junho na sua versão atualizada; ------------------------------------- 

3. Revisão Orçamental N.º 1/2021; ----------------------------------------------------------- 

4. Atribuição de Apoio Financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Penamacor 

– Atividades de animação e Apoio à Família; ----------------------------------------------

5. Atribuição de Bolsas de Estudo de Ensino Superior – Regulamento n.º 898- 

A/2020, 19 de outubro;--------------------------------------------------------------------------- 

6. Reembolso Caderno de Fichas – 2021/2022 – Regulamento nº 898 – 

A/2020, 19 de outubro;--------------------------------------------------------------------------- 

7. Participação no IRS em 2022;--------------------------------------------------------------- 

8. Finanças Municipais;--------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram ainda presentes, para além do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal António Luís Beites Soares, os Senhores Vereadores Ilídia 

Cruchinho, José António Ramos, Anselmo Cunha e Filipe Batista comigo Sónia 

Cristina Almeida Costa, Técnica Superior, a secretariar. -------------------------------- 

Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a Reunião quando eram dez horas e 

trinta e nove minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de vinte e nove de novembro de dois mil e 

vinte e um: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------- 

 

Iniciada a reunião, usou da palavra, o Presidente da Câmara, António Luís 

Beites Soares, tendo saudado todo o Executivo.------------------------------------------ 

O Sr. Presidente começou por fazer um ponto prévio em relação à situação 

epidemiológica no Concelho informando que existem menos de uma dezena de 

casos, não muito expressivos, estando estes a ser devidamente 

acompanhados pela saúde pública. Destacou que decorre normalmente a 

vacinação com a terceira dose da Vacina contra a COVID -19 em simultâneo 

com a Vacina da Gripe.---------------------------------------------------------------------------  

Numa segunda nota, o Sr. Presidente fez alusão à preparação do Evento Vila 

Madeiro dizendo que foi pedido um Parecer à Direção Geral de Saúde a fim de 

se analisar o que poderá ser realizado. Os intervenientes no Vila Madeiro irão 

ser informados do Parecer.---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores que 

dela quisessem usar: ----------------------------------------------------------------------------- 

 

  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------- 

 

1 - Apreciação, discussão, votação da minuta da ata da última Reunião.---- 

 

Foi presente ao Executivo a ata da última reunião ordinária realizada a 19 de 

novembro do ano de dois mil e vinte e um, cuja fotocópia foi antecipadamente 

distribuída a todos os membros do executivo, posta a votação a mesma foi 

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

A proposta apresentada foi aprovada por unanimidade e em minuta. --------------

- 
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2 – Proposta de Deliberação da Câmara, para confirmação da aprovação 

excecional de pedido de licença de construção de um armazém de apoio 

agrícola, a localizar em sítio de “S. Domingos”, art.º rústico n.º 6 do art.º 

16 do “sistema nacional de defesa da floresta contra incêndios” – dec. Lei 

124/2006 de 28 de junho na sua versão atualizada----------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------  

“Estabelece o “Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios” ─ 

conforme a sua última versão em vigor à data da reunião da Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios − CMDFCI, que para as 

ações edificatórias de tipologias exclusivamente dedicadas a utilizações; sejam 

de natureza turística; sejam de apoio às atividades agrícola, silvícola pecuária 

ou outras relacionadas com aproveitamento de recursos endógenos em solo 

rústico; as mesmas em caso excecionais em função da análise de risco 

apresentada poderão ser aprovadas, segundo uma localização reduzida até 10 

metros da sua distância às extremas da propriedade em que se inserem; 

decisão a ser aprovada em reunião da CMDFCI e proposta à deliberação da 

Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 

Nestas condições e porque foi aprovada, conforme acima referido em reunião 

da CMDFCI de 22 de Setembro de 2021 a construção de um armazém de 

apoio agrícola, a localizar em sítio de “S. Domingos”, art.º rústico n.º6, Secção 

T da Freguesia de Meimoa sob proposta de José Manuel Pires. Propõe-se 

agora confirmação à intensão de construir o referido armazém através de 

deliberação da Câmara sobre o pedido formulado, tendo em conta que este 

gozou do “regime excecional” contemplado no “Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios; permitindo decisão favorável da CMDFCI para a 

implantação da edificação numa distância menor daquela estipulada para o 

local nas condições do Plano Municipal de Defesa da Floresta em vigor, 

embora até 10 metros das extremas da propriedade, conforme dispõe o 

referido diploma legal.----------------------------------------------------------------------------
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Assim tendo em conta o exposto e numa lógica de apoio às atividades 

endógenas que se procura incentivar e fortalecer no concelho de Penamacor, 

propõe-se deliberação favorável sobre a proposta em apreço, confirmando a 

decisão da CMDFCI, segundo ata da mesma que segue em anexo.”--------------- 

 

O Sr. Vereador Anselmo Cunha mencionou que o nome que vem na proposta 

não coincide com o nome que surge na Ata da Reunião da Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta contra Incêndios.----------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente respondeu que iria ser corrigido.--------------------------------------- 

 O Sr. Vereador Filipe Batista referiu que é necessário averiguar se não 

existem incompatibilidades no facto da Sra. Engª. Raquel Marques exercer 

funções de Coordenação da Proteção Civil e secretariar, por indicação do Sr. 

Presidente, a reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

3 – Revisão Orçamental N.º 1/2021--------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------- 

“Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a Revisão Orçamental n.º 1 de 2021.Com a Revisão 

Orçamental pretende-se:------------------------------------------------------------------------- 

a) A utilização do Saldo de Gerência apurado à data de 31/12/2020, 

corrigindo-se para o efeito receitas que se previam arrecadar aquando 

da elaboração do orçamento;---------------------------------------------------------- 

b) A inclusão da rubrica de despesa 04010101 – transferências Correntes 

para Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais, permitindo 
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cumprir o estabelecido no n.º 2 do artigo 40º da Lei 50/2012, de 31 de 

agosto.”------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

4. Atribuição de Apoio Financeiro à Santa Casa da Misericórdia de 

Penamacor – Atividades de animação e Apoio à Família. ------------------------- 

 

O Sr. Vereador Filipe Batista comunicou ao órgão executivo o seu impedimento 

no âmbito do assunto agendado, com fundamento no artigo 69º do Código do 

Procedimento Administrativo, ausentando-se então da sala onde decorreu a 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo, aprovou por unanimidade a declaração de impedimento.-------------  

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------- 

 “Considerando que o atual Regulamento Municipal traduz a necessidade de 

regulamentar a continuidade da concessão de apoios e auxílios económicos às 

famílias ao nível da educação, valorizando e estendendo-os a todas as 

valências e contextos de ensino (creche, ensino pré -escolar, ensino básico, 

ensino secundário e ensino superior público), de modo a abranger toda a 

população estudantil do concelho de Penamacor;---------------------------------------- 

Considerando que essa atribuição de apoios socioeducativos no ensino 

privado, nas valências de creche e pré-escolar  visa, em 1ª linha, promover a 

igualdade de oportunidades no acesso escolar a todas as crianças do concelho 

de Penamacor;-------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que se encontram regulamentados para o ensino privado, no 

ano letivo 2021/2022, entre outros apoios, as Refeições Escolares e as 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF’s);------------------------------------ 

Sendo a Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, a instituição privada que 

detém as valências de creche e pré-escolar, surge a necessidade de deliberar 
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sobre a comparticipação a atribuir para as Atividades de Animação e de Apoio à 

Família (AAAF’s) de acordo com o nº6 do artigo 10º do novo Regulamento 

Municipal de Apoio à Educação.--------------------------------------------------------------- 

Assim, propõe-se que seja deliberado:---------------------------------------------------- 

1. Conceder a todas as famílias dos alunos que frequentem as valências de 

creche (à exceção das crianças posicionadas no escalão 1 e 2 de rendimentos 

da comparticipação familiar, cumprindo o disposto na Portaria nº 199/2021, de 

21 de setembro) e pré-escolar na Santa Casa da Misericórdia de Penamacor, o 

valor diário de 1,41€ (um euro e quarenta e um cêntimos), de acordo com o 

estipulado pelo Ministério de Educação para o ano letivo de 2021/2022 e com o 

número 6 do artigo 10º do Regulamento Municipal de Apoio à Educação; o que 

corresponde ao montante de 248.16€ por criança (176 dias letivos multiplicado 

pelo valor diário de 1.41€);---------------------------------------------------------------------- 

2. Atribuir à Santa Casa da Misericórdia de Penamacor um apoio estimado no 

valor de 8.685,60€ para o ano letivo 2021-2022 correspondente ao valor diário 

de 1.41€ multiplicado por cada criança inscrita e elegível de receber o apoio 

(10 crianças na creche e 25 crianças no ensino pré-escolar) e que será 

mensalmente deduzido na mensalidade a pagar pelos pais e ou encarregados 

de educação;---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Atribuir mensalmente e durante os períodos letivos, com efeitos a partir do 

dia 17 de setembro de 2021 (data da início do ano letivo 2021/2022) até ao dia 

30 de Junho de 2022 (último dia do ano letivo 2021/2022), mediante a entrega 

do mapa mensal de assiduidade dos alunos remetido ao município pela 

instituição.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para efeitos de cálculo dos montantes a transferir, faz parte integrante desta 

proposta a listagem nominal completa todas as crianças que frequentam a 

valência de Creche, Infantário e CATL, bem como a referência aos alunos que 

não pagam mensalidade por terem apoio do Instituto da Segurança Social, IP, 

ao abrigo da portaria referida no ponto 1---------------------------------------------------- 

A despesa assume caráter plurianual e insere-se no âmbito da autorização 

prévia genérica concedida pela Assembleia Municipal por deliberação de 17 
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dezembro de 2020 nos termos do artigo 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 

de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 21 de junho, 

para efeitos do disposto no artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada e republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março.”------------------------- 

 

Proposta aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta, com ausência 

do Sr. Vereador Filipe Batista.------------------------------------------------------------------  

O Sr. Vereador Filipe Batista regressou à sala de reuniões. 

 

5. Atribuição de Bolsas de Estudo de Ensino Superior – Regulamento n.º 

898- A/2020, 19 de outubro-------------------------------------------------------------------- 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------- 

 “Considerando que a educação e a formação das crianças e jovens são 

fatores essenciais para o desenvolvimento económico e social de um concelho 

e também a importância de assegurar a continuidade da concessão de apoios 

e auxílios económicos às famílias ao nível da educação, valorizando e 

estendendo-os a todas as valências e contextos de ensino (creche, ensino pré -

escolar, ensino básico, ensino secundário e ensino superior público), de modo 

a abranger toda a população estudantil do concelho de Penamacor;---------------- 

Tendo em conta que é competência dos órgãos autárquicos o fomento de 

ações facilitadoras do processo educativo das crianças e jovens, seguindo o 

carácter universal da educação, com vista à promoção do sucesso escolar, à 

prevenção do abandono escolar precoce e à promoção da igualdade de 

oportunidades no acesso ao ensino, e minorando assim, a vulnerabilidade e 

exclusão social;------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que todas as crianças e jovens devem beneficiar de uma plena 

equidade no acesso à educação e prossecução de estudos, obtendo formação 

e capacitação académica que poderão estas reverter, direta ou indiretamente, a 

favor do Concelho, foi aprovado o Regulamento Municipal de Apoio à 

Educação nº898-A/2020, em 19 de outubro de 2020.------------------------------------ 
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Ao abrigo do referido Regulamento Municipal e cumprindo os prazos 

estipulados definidos pelo nº1 do artigo 23º do referido Regulamento, deram 

entrada as candidaturas dos requerentes constantes da listagem anexa à 

presente proposta, que dela faz parte integrante e abaixo discriminados:---------- 

Após análise das candidaturas dos requerentes acima mencionados e 

elaboração do respetivo parecer técnico pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação do Município de Penamacor (anexo igualmente à presente proposta) 

pode concluir-se nomeadamente que: ------------------------------------------------------- 

-Todos os requerentes cumpriram os prazos de instrução de candidatura 

definidos no nº1 do artigo 23º; ----------------------------------------------------------------- 

- Todos os requerentes são considerados como “destinatários” para atribuição 

de bolsa de estudo para o ensino superior pois apresentaram comprovativo de 

matrícula nos cursos definidos nas alíneas a) e b) do artigo 18º;--------------------- 

- Todos os requerentes têm legitimidade para apresentação de candidatura 

cumprindo o disposto na alínea a) ou na alínea b) do nº1 do artigo 22º;------------ 

- Todos os requerentes se enquadram nos requisitos de elegibilidade e 

condições de acesso definidas pelas alíneas a), b), c) e e) no nº1 do artigo 21º; 

- Todos os requerentes apresentaram os documentos necessários à instrução 

do processo de candidatura, conforme o estipulado no nº2 do artigo 22º, 

designadamente nas alíneas a), b), c) e d).------------------------------------------------- 

Propõe-se que seja deliberado:-------------------------------------------------------------- 

1. Conceder a atribuição do apoio (atribuição de bolsa de estudo) aos 

requerentes constantes da tabela anexa;------------------------------------------ 

Que o apoio seja pago em 10 prestações aos requerentes, com retroativos ao 

início do ano letivo 2021/2022 (outubro de 2021), conforme estabelece o nº2 do 

artigo 19º.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Anselmo Cunha questionou se todas as candidaturas listadas 

irão receber a Bolsa e se o valor da Bolsa é o que vem mencionado no mapa. 

O Sr. Presidente respondeu que sim e que será em 10 prestações mensais.   

O Sr. Vereador Filipe Batista disse que é necessário ter atenção que há 

pessoas que estão nesta listagem que são Funcionários Públicos, tem um 
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trabalho, têm uma remuneração, têm uma determinada Carreira na Função 

Pública, têm o Estatuto de Trabalhador Estudante, portanto ausentam-se 

sempre que é necessário para irem às aulas e poderão vir a beneficiar com a 

subida de Categoria por via deste apoio que a Câmara está a conceder. Refere 

que, uma vez que, o Regulamento está dirigido para as famílias mais 

carenciadas e é todo ele virado para uma questão social, de apoio a pessoas 

que têm dificuldades em aceder à Universidade, julga que os Funcionários 

Públicos não serão assim tão carenciados e não é necessário beneficiar essas 

pessoas pelo simples facto de estarem numa Licenciatura, ou então abre-se o 

Regulamento a todas as possibilidades dado que limita a quem não é 

Licenciado. Salienta, o Sr. Vereador, a situação de pessoas que já são 

Licenciadas e querem fazer um Mestrado, dado que se vai rever o 

Regulamento se devem analisar estas situações.----------------------------------------

- 

 

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

 

6 – Reembolso Caderno de Fichas – 2021/2022 – Regulamento nº 898 – 

A/2020, 19 de outubro--------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------- 

 “Nos últimos anos, o Município de Penamacor tem vindo a disponibilizar 

diversos apoios às famílias com alunos a frequentar os vários níveis de ensino 

no concelho, designadamente no que respeita à aquisição de manuais 

escolares. Perante uma conjuntura de crise económica que tem marcado 

indelevelmente todo o país e face ao reconhecimento de que a aposta na 

educação dos mais jovens é determinante para o desenvolvimento do 

concelho, é intenção deste Executivo continuar a apoiar e subsidiar as famílias 

ao nível da educação.----------------------------------------------------------------------------- 
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Paulatinamente, o Ministério da Educação tem-se vindo a centrar igualmente 

nessa linha de atuação, através do pagamento dos manuais escolares a todos 

os alunos que se encontrem a frequentar o ensino público, nomeadamente 

através do cumprimento no exposto no artigo 170º da Lei nº114/2017, de 29 de 

dezembro e ainda no artigo 194º da lei nº71/2018, de 31 de dezembro, ficando 

esta Autarquia apenas encarregue de proceder ao reembolso dos cadernos de 

fichas (livros de suporte/apoio aos manuais escolares) a todos os alunos, não 

havendo lugar à ponderação do escalonamento dos agregados familiares do 

concelho, nomeadamente no que ao Escalão de Abono de Família diz respeito. 

Ao abrigo do novo Regulamento Municipal de Apoio à Educação (Regulamento 

nº898-A/2020, 19 de outubro), que contempla um conjunto de apoios para os 

alunos do concelho em matéria de educação e dando cumprimento ao exposto 

no referido Regulamento, os encarregados de educação e/ou alunos 

interessados formalizaram as respetivas candidaturas aos apoios previstos 

junto do Gabinete de Ação Social e Educação do Município.-------------------------- 

Após receção dos processos de candidatura dos requerentes, o Gabinete de 

Ação Social e Educação do Município procedeu à análise de todas as 

candidaturas apresentadas para os apoios no ano letivo 2021/2022, 

nomeadamente através da verificação do cumprimento do disposto no artigo 9º 

do Regulamento acima referido e do cálculo exaustivo das despesas 

apresentadas com livros escolares de apoio.----------------------------------------------  

Posto isto, elaborou-se uma listagem da qual constam todas as informações 

sobre os requerentes, nomeadamente as informações necessárias à 

monitorização dos apoios solicitados, e posterior processo de reembolso dos 

cadernos de fichas adquiridos pelos próprios (nome aluno, nome encarregado 

de educação, número de identificação fiscal, morada, número de identificação 

bancária, valor do reembolso a efetuar pelo Município, entre outras).--------------- 

A listagem que acompanha esta proposta reúne os dados dos alunos que 

formalizaram e completaram a candidatura aos apoios socioeducativos, 

especificamente ao reembolso dos cadernos de fichas, estando os requerentes 

em condições elegíveis de receber os mesmos.------------------------------------------ 
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Assim, propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Que se considere este reembolso como um primeiro pagamento, pois poderá 

haver a possibilidade de existirem alunos que, por razões pontuais ou 

excecionais, entreguem no Gabinete de Ação Social e Educação até ao final do 

ano civil de 2021, outros documentos comprovativos de despesas com 

cadernos de fichas e em condições de receber o apoio, dando-se assim lugar a 

outros momentos de reembolso por parte do Município.-------------------------------- 

2. Que se delibere sobre o reembolso dos cadernos de fichas do ano letivo 

2021/2022, constantes da listagem que se anexa à presente proposta, dela 

fazendo parte integrante, um total de 7.807,39 euros.---------------------------------- 

3. Que seja aprovada em minuta a presente deliberação, nos termos e para os 

efeitos dos nºs. 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.”-------- 

 

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

 

7 – Participação no IRS em 2022 ----------------------------------------------------------- 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

que se transcreve:--------------------------------------------------------------------------------- 

 “Nos termos do artigo 26º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro, o município tem direito a uma participação anual 

variável, até ao limite de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 

na circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A participação no IRS depende de deliberação sobre a percentagem pretendida 

pelo município, a qual tem de ser comunicada à Autoridade Tributária até ao dia 

31 de dezembro, sendo que a falta de comunicação equivale à falta de 

deliberação e acarreta a perda do direito, por parte do município, à participação 

variável no IRS.------------------------------------------------------------------------------------- 

Como tal, deve ser promovida a aprovação pelo executivo de proposta para 

deliberação no que respeita à taxa da participação municipal no IRS, por forma 
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a dar cumprimento ao prazo legalmente previsto para comunicação à 

Autoridade Tributária.----------------------------------------------------------------------------- 

Assim, proponho que, para efeitos de submissão à aprovação da Assembleia 

Municipal na sua próxima sessão, seja deliberado:--------------------------------------- 

Propor à Assembleia Municipal que fixe em 4% a participação municipal no IRS 

(abdicando de 1%) para o próximo ano.”----------------------------------------------------  

Os Srs. Vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista apresentaram uma 

proposta alternativa que se transcreve: 

“Ao abrigo do n.º 3 do artigo 14º do Regimento da Câmara Municipal de 

Penamacor, e tendo em conta: 

1. o n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, estabelece que 

os Municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no 

IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal na respetiva circunscrição 

territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior; 

2. a mesma lei, no seu n.º 2, refere que a participação variável no IRS depende 

de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo município, a qual 

deve ser comunicada por via eletrónica pela respetiva Câmara Municipal à 

Autoridade Tributária, até 31 de dezembro do ano anterior àquele a que 

respeitam os rendimentos; 

3. a necessidade de criar incentivos à fixação da população no Concelho, bem 

como à atração de novos residentes; 

4. que se perspetivam tempos difíceis, face à conjuntura atual imposta pela 

pandemia COVID19 que originou quebras no orçamento dos agregados 

familiares, agravando ainda mais o seu já reduzido poder de compra; 

5. que também é responsabilidade dos Municípios estarem atentos às 

dificuldades dos munícipes e tomarem decisões para atenuá-las ou mesmo 

eliminá-las no objetivo de melhorar sempre, dentro das suas possibilidades e 

competências, o nível de vida dos seus munícipes; 

Nestas condições, e uma vez que a situação financeira da autarquia o permite, 

entendemos que o apoio às famílias deve ser aprofundado, pelo que propomos 

que a Câmara Municipal de Penamacor abdique da participação variável a que 
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tem direito, no exato montante de 5% em favor dos seus munícipes, a incidir 

em 2022. Mais se propõe que a presente proposta seja submetida à 

Assembleia Municipal nos termos da legislação aplicável.”----------------------------

- O Sr. Presidente fez menção para o facto de que a Proposta apresentada 

pelos Srs. Vereadores Anselmo Cunha e Filipe Batista só seria votada caso a 

Proposta apresentada pelo Sr. Presidente fosse rejeitada. 

A proposta apresentada pelo Sr. Presidente foi aprovada por maioria com votos 

contra do Sr. Vereador Anselmo Cunha e do Sr. Vereador Filipe Batista.----------- 

 

8 – FINANÇAS MUNICIPAIS. -----------------------------------------------------------------

Foi presente o original Resumo Diário da Tesouraria, assinado e rubricado, que 

foi arquivado à presente ata. Foram também apresentados para análise os 

mapas atuais do orçamento da receita acumulada de 10.305.487,09 euros e 

uma despesa também acumulada de 8.598.108,72 euros e depois de 

rubricados ficam arquivados em anexo à presente ata.--------------------------------- 

 

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

declarou encerrada a reunião eram onze horas e nove minutos, e dela se lavra 

a presente ata que depois de lida, julgada conforme e aprovada, vai ser 

assinada. E eu, ____________, Técnica Superior, a redigi e subscrevi.------------ 

 

A Técnica Superior                                                O Presidente da Câmara  
 
 
________________________                              ______________________                             
Sónia Cristina Almeida Costa                 António Luís Beites Soares
          


