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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 5 DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PENAMACOR NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Aos dezassete 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. Projeto de “Emparcelamento Simples”, denominada “Piçarreira 2 – Pedrogão 

de S. Pedro. Proposta de aprovação a submeter à Câmara por Oliver David 

Small e outra, na qualidade de proprietário, promitente-comprador e promotor 

da referida ação;----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Autorização para Marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico da Exploração 

dos Estabelecimentos de Alojamento Local – Processo n.º 1200126 – Parcelas 

Vibrantes,Lda.;------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ratificação - Despacho - Transportes Escolares – Ano letivo 2021/2022 – 

Adenda ao Protocolo entre o Município de Penamacor e a Rodoviária da Beira 

Interior, S.A.;---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Atualização de Taxas, Tarifas e outras receitas;--------------------------------------- 

6. Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Desportiva Penamacorense;---- 

7. Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Desportiva e Cultural de 

Pedrógão de S. Pedro;--------------------------------------------------------------------------- 

8. Atribuição de Apoio Financeiro à União de Aldeia de João Pires;----------------- 

9. Proposta de Apoio Financeiro à Fundação Pina Ferraz;----------------------------- 

10. Proposta de Apoio Financeiro à Igreja Paroquial de Águas;----------------------- 

11. 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 e Anselmo Cunha comigo Sónia Cristina 

Almeida Costa, Técnica Superior, a secretariar. ------------------------------------------ 
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O Sr. Vereador, Filipe Batista não compareceu à reunião, por motivos de 

doença. A Câmara deliberou, por unanimidade, justificar a falta. -------------------- 

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

quinze minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia 

previamente elaborada e datada de quatorze de dezembro de dois mil e vinte e 

um: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 as incidências de COVID-19 são 

muito reduzidas, tendo a noção que estamos no período de colheita de 

azeitona e que atravessamos o período Natalício. Destacou que decorre 

normalmente a vacinação com a terceira dose da Vacina contra a COVID -19 

em simultâneo com a Vacina da Gripe e que a população acima dos 65 anos já 

se encontra praticamente toda vacinada.----------------------------------------------------  

Numa segunda nota, o Sr. Presidente fez alusão ao Evento Vila Madeiro 

informando que foram anuladas e canceladas algumas iniciativas de âmbito 

fechado de forma a minimizar os riscos.----------------------------------------------------- 

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

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

O Sr. Vereador Anselmo Cunha cumprimentou todos os presentes e 

seguidamente colocou quatro questões. A primeira sobre o Orçamento do 

Município para 2022 reiterando a sua disponibilidade e do Sr. Vereador Filipe 

Batista para analisar a proposta de Orçamento.------------------------------------------- 

A segunda questão foi relativa ao IC 31, nomeadamente qual o ponto de 

situação, quais os pontos de ligação ao Concelho e se estas questões foram 

abordadas com a Sra. Ministra da Coesão Territorial na sua visita.------------------ 
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Em terceiro lugar referiu um e-mail de uma representante dos encarregados de 

educação da Escola Básica de Penamacor solicitando o acerto do relógio da 

escola.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A quarta questão diz respeito a uma notícia do Jornal do Fundão em que é dito 

que os Bombeiros Voluntários de Penamacor estavam com dificuldades em 

assegurar o serviço de socorro.---------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente, a estas questões, respondeu que será agendada uma 

Reunião Extraordinária para aprovação dos documentos do Orçamento para 

dia 27 de dezembro e que iria propor uma reunião com os Srs. Vereadores 

para análise prévia dos mesmos no dia 21 de dezembro. No que respeita ao IC 

31, o Sr. Presidente confirmou que este foi tema de conversa com a Sra. 

Ministra e encontrando-se o projeto em fase de Concurso é a altura para estas 

questões serem colocadas para que as pretensões de todos os intervenientes 

sejam consumadas, os nós de ligação têm que ficar definidos de acordo com 

as pretensões do Município.-------------------------------------------------------------------- 

Informou, o Sr. Presidente, que um técnico do Município já foi à Escola verificar 

a situação do relógio, embora não seja competência da Câmara. Quanto à 

situação dos Bombeiros, existe falta de elementos sendo necessária formação 

para mais profissionais, mas devido à pandemia as escolas não têm cursos 

disponíveis. Assegura, o Sr. Presidente, que nenhum cidadão ficou sem auxílio. 

O Sr. Vereador José António Ramos usou da palavra começando por 

cumprimentar todos os presentes. Refere que na reunião de 19 de novembro o 

Sr. Vereador Filipe Batista apresentou um documento da Provedoria de Justiça 

mas que o mesmo não está completo faltando dois anexos para que possa ser 

analisado. O Sr. Vereador salienta a boa performance da Autarquia no Anuário 

Financeiro dos Municípios Portugueses.---------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente agradeceu a intervenção e diz que todos devemos ficar 

satisfeitos quando há bons indicadores para o Concelho. Salienta a evolução 

positiva da estrutura demográfica do Município nos Censos 2021.------------------- 
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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 03 de 

dezembro 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 dos presentes e em 

minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 – Projeto de “Emparcelamento Simples”, denominada “Piçarreira 2 – 

Pedrogão de S. Pedro. Proposta de aprovação a submeter à Câmara por 

Oliver David Small e outra, na qualidade de proprietário, promitente-

comprador e promotor da referida ação-------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

“De acordo com a informação 368/DO-OPPOT; tomando em conta o disposto 

na Lei 111/2015 de 27 de Agosto nos termos do seu Artigo 9º, tendo ainda em 

consideração que é o Município de Penamacor, entidade territorialmente 

competente para aprovar projetos/propostas de “Emparcelamento Simples”, 

iniciativa dos proprietários ou promotores interessados; tomando ainda em 

conta que o projeto/proposta apresentada à consideração do município pode 

ser entendida como uma forma de melhoramento da estrutura fundiária, com 

reflexos no âmbito do uso do solo; potenciando o desenvolvimento da estrutura 

produtiva; segundo uma economia de escala, relativamente ao seu potencial 

uso agrícola e dado que tal prática encontra acolhimento no Regulamento do 

Plano Diretor Municipal, segundo os seus artigos 2º, 15º e 20º; acha-se 
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possível propor a aprovação da ação de emparcelamento pretendida. Não se 

encontraram quaisquer condicionantes à ação pretendida, sejam de carácter 

regulamentar pelo P.D.M em vigor; condicionantes resultantes de planos 

especiais de ordenamento do território ou outras entendidas como restrições de 

utilidade pública e servidões administrativas. O projeto/proposta não contradiz 

o disposto na portaria 219/2016 de 9 de Agosto quanto a “áreas mínimas de 

cultura” ou quanto à “superfície máxima resultante do redimensionamento de 

explorações agrícolas”; estando na linha do objetivo pretendido na mesma.------ 

Desta forma ponderados todos os aspetos inerentes ao projeto/proposta de 

emparcelamento em apreço denominada, “Piçarreira 2 – Pedrogão de S. 

Pedro”, propõe-se a aprovação da mesma nos ternos da informação acima 

referida, aprovando igualmente a minuta de certidão nela incluída; a qual será o 

documento de confirmação do ato a fornecer ao requerente.”----------------------- 

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta. ------------ 

 

3 – Autorização para Marcação de Vistoria pelo Regime Jurídico da 

Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local – Processo n.º 

1200126 – Parcelas Vibrantes,Lda --------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

“Compete à Câmara Municipal nos termos do artigo 8.º do Regime Jurídico da 

Exploração dos Estabelecimentos de Alojamento Local, publicado a coberto de 

Decreto – lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, na sua redação atual, autorizar a 

marcação de vistoria, no prazo de 30 dias após a apresentação de mera 

comunicação prévia, para verificação do cumprimento dos requisitos 

estabelecidos na referida legislação.---------------------------------------------------------

Assim, considerando o teor dos documentos anexos à presente proposta, que 

dela fazem parte, nomeadamente:------------------------------------------------------------

Notificação resultante da utilização dos serviços no Balcão do Empreendedor.--
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Proponho que seja deliberado:-----------------------------------------------------------------

Autorização para notificar a requerente para a realização de vistoria conforme 

prevista no artigo 8.º do Regime Jurídico da Exploração dos Estabelecimentos 

de Alojamento Local, publicado a coberto do Decreto – Lei n.º 128/2014, de 29 

de agosto, na sua redação atual;--------------------------------------------------------------

A aprovação em minuta, da presente decisão, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 

artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.”----------- 

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta. ------------ 

 

4. Ratificação - Despacho - Transportes Escolares – Ano letivo 2021/2022 

– Adenda ao Protocolo entre o Município de Penamacor e a Rodoviária da 

Beira Interior, S.A.;------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “O Município de Penamacor tem mantido com a operadora de transportes 

coletivos de passageiros, Rodoviária da Beira Interior SA, um protocolo, que 

vigora desde 2006, com vista a assegurar as carreiras de transporte público na 

área do Município e simultaneamente o transporte de alunos de várias 

freguesias que frequentam a escola em Penamacor. ----------------------------------- 

O protocolo tem vindo a ser atualizado anualmente, como aconteceu no início 

do ano letivo 2021-2022;------------------------------------------------------------------------- 

Com a publicação da Lei 52/2015 de 9 de junho, a CIM da Beira Baixa assumiu 

um conjunto de competências na área do transporte público de passageiros, no 

que concerne aos serviços de transporte inter-regionais, intermunicipais e com 

a publicação do D.L nº 169-A/2019 de 29 de novembro, que veio alterar o 

regime jurídico do serviço público de transporte de passageiros aprovado pela 
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Lei 52/2015 de 9 de junho, foi possível proceder à prorrogação das 

autorizações provisórias de exploração de serviço público até 3/12/2021;--------- 

Decorrente da publicação de nota informativa da AMT sobre o quadro 

regulatório aplicável aos serviços de transporte público de passageiros a 

CIMBB solicitou parecer jurídico sobre a informação da AMT afigurando-se que, 

“a CIMBB poderá proceder à prorrogação das autorizações provisórias e lançar 

logo que possível novo procedimento concursal”;-------------------------------- 

A CIMBB, enquanto autoridade de transportes, como forma de assegurar a 

validade das autorizações aprovou a prorrogação das autorizações provisórias, 

não podendo esta exceder o prazo máximo de dois anos, contado a partir da 

data da nova prorrogação, ou seja, o dia 2 de dezembro de 2023.------------------- 

Neste contexto, de forma a assegurar a manutenção do serviço público de 

transportes no município, sem risco de disrupção, propõe-se:----------------------- 

- A Ratificação pelo executivo camarário do despacho nº 8 de 6 de dezembro 

de 2021, que se anexa, nos termos e para os efeitos do nº 35, nº 3 da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, que autoriza a celebração de nova adenda ao 

protocolo com a Rodoviária da Beira Interior SA., que contempla:------------------- 

 - Autorização de pagamento de contrapartida financeira pela realização das 

carreiras de serviço público no valor até € 59.053,53 mais IVA à taxa legal em 

vigor, correspondendo a € 480,11 por cada um dos 123 dias em que devam ser 

também assegurados os transportes escolares entre 5 de dezembro de 2021 e 

30 de junho de 2022, atendendo à competência atribuída à Câmara Municipal, 

nos termos do disposto artigo 33º, nº 1 alínea g), da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Autorização do pagamento de €58.253,00 pela emissão dos passes escolares 

dos alunos a transportar, os quais terão direito a utilizar as carreiras de 

transporte público exceto nos períodos de interrupção letiva, nos termos e para 

os efeitos do que dispõe o Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro.--------------- 

A despesa tem cabimento no orçamento do corrente ano sob as seguintes 

classificações: Orgânica 02, Económica 020210 e no Plano Plurianual de 
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Investimentos do ano corrente, no Objetivo 2, Programa 211, Projeto 2016/6, 

Ação 5.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta.-------------------  

 

5. Atualização de Taxas, Tarifas e outras receitas ----------------------------------- 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “De acordo com o n.º 1 do Artigo 22º do Regulamento e Tabela de Taxas do 

Município de Penamacor, os valores das taxas municipais são 

automaticamente atualizados todos os anos, de acordo com o Índice de Preços 

no Consumidor, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, relativo aos 

últimos 12 meses, à data da apresentação do Orçamento Municipal ;-------------

Atendendo a que a variação média do Índice de Preços no Consumidor, dos 

últimos 12 meses à data da apresentação do Orçamento Municipal, fixou-se em 

1,02%, propõe-se que seja deliberado:------------------------------------------------------ 

1 – Aprovar aplicar a taxa de 1,02%, na atualização das Taxas, tarifas e outras 

receitas municipais, a partir de 1 de janeiro no ano de 2022.-------------------------- 

2 – Aprovar a presente deliberação em minuta, nos termos e para os efeitos 

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

seja desde logo eficaz.”-------------------------------------------------------------------------- 

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta. ------------ 

 

6 – Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Desportiva 

Penamacorense ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “Constitui atribuição dos municípios promover e salvaguardar os interesses 

das respetivas populações, diretamente ou através da concessão de apoios a 
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outras entidades legalmente constituídas. São, designadamente, assacadas 

aos municípios atribuições em matéria de tempos livres e desporto, conforme 

dispõe a alínea f) do nº 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.--- 

Neste contexto proponho de acordo com o artigo 4.º, do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, que, para apoio à realização das 

respetivas atividades e ao abrigo da competência prevista na alínea u) do nº 1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, seja deliberado atribuir à 

ADEP – Associação Desportiva Penamacorense, um apoio financeiro no valor 

de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), a ser repartido nos anos de 2021 e 2022. 

O cabimento orçamental para a despesa, conforme documento anexo e o 

respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA (Lei nº 8/2012, de 21 

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

O Sr. Vereador Anselmo Cunha salientou: ”Na reunião ordinária de 19/11, no 

ponto em que foram colocadas à deliberação desta Câmara as propostas de 

apoio à ADEP e ADC Pedrógão de S. Pedro, referi que na apreciação não se 

poderia ignorar o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo publicado 

em DR em 17/11, já em pleno vigor, e perguntei ao Sr.º Presidente da Câmara 

se havia garantias de que as correspondentes candidaturas estavam instruídas 

de acordo com os requisitos que o próprio Regulamento determina, ao que o 

Sr.º Presidente respondeu que sim.-----------------------------------------------------------  

O Sr. Vereador José António Ramos fez questão de complementar, de 

acordo com o constante na respetiva ata, que as candidaturas tinham sido 

analisadas, que o Regulamento foi aprovado em Assembleia Municipal há 

algum tempo, que as Associações tiveram prévio conhecimento do mesmo e 

que tinham sido elaboradas nas condições que o diploma prevê. Disse mais o 

Sr.º Vereador José António Ramos que toda a documentação poderia ser 

solicitada, porquanto constava dos respetivos processos. Havendo dúvidas 

quanto à efetiva conformidade das mesmas, o Sr. Presidente da Câmara 

acabou a propor que o ponto fosse retirado e reformulado para a próxima 

reunião, tendo esta proposta sido aprovada por unanimidade.------------------------ 
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Assinalo, com algum desagrado, que as informações que o Sr. Presidente e o 

Sr. Vereador José António Ramos prestaram na referida reunião de 19/11/2021, 

relativamente à conformidade das candidaturas, não eram verdadeiras, 

porquanto carecem de sustentabilidade factual, como a seguir se demonstra.--- 

De facto, a reunião onde as aludidas afirmações foram feitas ocorreu a 19/11, 

em data anterior às datas em que foram emitidas algumas declarações e 

certidões, ou seja, na data da reunião ordinária da Câmara Municipal de 19/11 

ainda não faziam parte das candidaturas alguns documentos, dado que os 

mesmos foram emitidos em datas posteriores. Significa isto que, ao contrário 

do que o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador José António Ramos 

afirmaram, as candidaturas não estavam conforme o Regulamento.----------------  

Desde logo, o Registo das entidades no Registo Municipal de Associações – 

previsto no artigo 9.º - terá dado entrada nos serviços a 29/11, ou seja, em data 

posterior. Logo, Sr.º Presidente e Sr.º Vereador José António Ramos, este 

requisito não estava cumprido.----------------------------------------------------------------- 

Tão pouco podia constar no processo a declaração relativa à impossibilidade 

de apresentação do Relatório de Atividades, uma vez que viria a ser 

apresentada apenas a 13/12.------------------------------------------------------------------- 

A Certidão de situação tributária regularizada foi emitida pelo Serviço de 

Finanças de Penamacor em 29/11/2021, também em data posterior aquela em 

que nos foi garantido por Vossas Excelências que tudo estaria conforme com o 

Regulamento;--------------------------------------------------------------------------------------- 

O mesmo se passou com a Declaração de situação contributiva regularizada 

perante a Segurança Social, a qual só viria a ser emitida no dia 14/12/2021, 

quase um mês após a reunião de 19/11.---------------------------------------------------- 

Com profunda consternação, verifica-se ainda que está datada de 03/12/2021 a 

Declaração de não dívida para com o Município, assinada pelo próprio 

Presidente da Câmara, o mesmo que garantia em 19/11/2021, que as 

candidaturas estavam bem formuladas e instruídas com todos os elementos 

exigidos pelo Regulamento, e em que o Sr.º Vereador José António Ramos 

assegurava que as mesmas tinham sido elaboradas nas condições que o 
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diploma prevê e que todos os documentos estariam no processo e que 

poderiam ser consultados.----------------------------------------------------------------------- 

Ora, importa realçar que os requisitos devem estar cumpridos e ser 

demonstrados pela entidade no momento da candidatura, devendo os serviços 

aferir a regularidade da documentação e o cumprimento das determinações 

regulamentares, em momento anterior à proposta para deliberação pelo 

Executivo. Ou seja, o assunto só pode ser submetido a deliberação se e 

quando se encontrar corretamente instruído. Definitivamente, não foi o caso.---- 

Gostaria de acreditar que a intenção do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. 

Vereador, ao prestarem informações que sabemos agora não corresponderem 

à verdade, não continha qualquer lampejo de manipulação do sentido de voto 

dos restantes vereadores, ou seja, que tenham sido proferidas sem dolo ou 

intenção de contornar a tramitação legalmente determinada pelo Regulamento 

Municipal, que, assinala-se, foi aprovado em Assembleia Municipal e mandado 

publicar por si Sr. Presidente da Câmara.-------------------------------------------------- 

Perante estes factos, qual o grau de confiança quanto à veracidade e 

legitimidade das informações ou esclarecimentos prestados relativamente a 

quaisquer outros assuntos? Da minha parte, e nisto sou seguramente 

acompanhado pelo Sr. Vereador Filipe Batista, reafirmo a firme intenção de 

condicionar o sentido de voto ao estrito cumprimento da legalidade, em todas 

as propostas que forem apresentadas à deliberação deste Executivo 

Camarário.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partindo do pressuposto de que as propostas agora apresentadas estão 

formuladas de acordo com o Regulamento, designadamente, tendo em conta o 

parecer técnico dos serviços que damos por sustentado, declara-se voto 

favorável às propostas de apoio às Associações indicadas nos pontos 6, 7 e 8.” 

O Sr. Presidente declarou que da sua parte e do Sr. Vereador José António 

Ramos não houve qualquer condição de subverter algo em termos de 

aprovação das propostas às Instituições.--------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador José António Ramos lembrou que falou num princípio de Boa-

fé, a documentação foi analisada com base nesse princípio. Sugere que o 
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prazo para inscrição aos apoios seja alargado para que mais Instituições se 

possam candidatar.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta. ------------ 

 

7– Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Desportiva e Cultural de 

Pedrógão de S. Pedro -------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “Constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda dos 

interesses das respetivas populações, diretamente ou através da concessão de 

apoios a outras entidades legalmente constituídas, bem como atribuições em 

matéria de tempos livres e desporto, conforme o disposto na alínea f) do nº 2 

do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------- 

Face ao pedido apresentado pela Associação Desportiva e Cultural de 

Pedrógão de São Pedro, proponho de acordo com artigo 4.º, do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, que, para apoio à realização das 

respetivas atividades e ao abrigo da competência prevista na alínea u) do nº 1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, seja deliberado atribuir à 

referida Associação um apoio financeiro no valor de € 47.500,00 (quarenta e 

sete mil e quinhentos euros), a ser repartido nos anos de 2021 e 2022.------------ 

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento anexo e o 

respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA (Lei nº 8/2012, de 21 

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

 

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

 

 

8 – Atribuição de Apoio Financeiro à União de Aldeia de João Pires --------- 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

Ref.ª_____________ 
Data: ____/____/___ 

Livro: ___/_____                  
Folha: 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “Constituem atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda dos 

interesses das respetivas populações, diretamente ou através da concessão de 

apoios a outras entidades legalmente constituídas, bem como atribuições em 

matérias de cultura e tempos livres, conforme o disposto nas alíneas e) e f) do 

nº 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------- 

Face ao pedido apresentado pela União de Aldeia de João Pires, Sociedade 

Recreativa e Musical, proponho de acordo com o artigo 5.º do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, que, para apoio à realização das 

respetivas atividades e ao abrigo da competência prevista na alínea u) do nº 1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, seja deliberado atribuir à 

referida Associação um apoio financeiro no valor de € 15.000,00 (quinze mil 

euros) para o ano de 2022.---------------------------------------------------------------------- 

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento anexo e o 

respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA (Lei nº 8/2012, de 21 

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

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta.------------- 

 

 

9 – Proposta de Apoio Financeiro à Fundação Pina Ferraz ----------------------- 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “Para efeitos de investimento, ao abrigo da competência prevista na alínea o) 

do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, Proponho atribuir à 

Fundação Pina Ferraz, Instituto Social Cristão Pina Ferraz, com sede em 

Penamacor, um apoio financeiro no valor de € 200.000,00 (duzentos mil euros), 

verba faseada em 50% com a aprovação da presente deliberação e os 

restantes 50% com o desenrolar das obras.------------------------------------------------  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR 

 

Ref.ª_____________ 
Data: ____/____/___ 

Livro: ___/_____                  
Folha: 

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento em anexo, 

e o respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA.”--------------------------  

 

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

 

10 – Proposta de Apoio Financeiro à Igreja Paroquial de Águas --------------- 

Foi presente à reunião proposta subscrita pelo senhor presidente da câmara 

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

 “Para efeitos de investimento, ao abrigo da competência prevista na alínea o) 

do n.º 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, Proponho atribuir à 

Igreja Paroquial de Águas, um apoio financeiro no valor de € 13.499,25 (treze 

mil quatrocentos e noventa e nove euros e vinte e cinco cêntimos).----------------- 

Existe cabimento orçamental para a despesa, conforme documento em anexo, 

e o respetivo pagamento será feito após emissão de número de compromisso 

válido e sequencial emitido em conformidade com a LCPA.”--------------------------  

 

A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes e em minuta.------------- 

 

 

11 – 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 atua do orçamento da receita acumulada de 10.399.449,83 euros e uma 

despesa também acumulada de 8.836.179,55 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 vinte minutos, e dela se lavra 
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Ref.ª_____________ 
Data: ____/____/___ 

Livro: ___/_____                  
Folha: 

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
          
 


