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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 5 DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAMACOR NO DIA 04 DE MARÇO DE 2022

Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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. 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
quinze minutos, iniciando-se a mesma de acordo com a ordem do dia
previamente elaborada e datada de dois de março de dois mil e vinte e dois: ---

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 o número de casos registados
como ativos continua a descer, numa altura em que já existe um alívio das
restrições. No Concelho, o processo de vacinação ficou concluído, salvo raras
exceções.--------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara deu a palavra aos Senhores Vereadores que
dela quisessem usar: ----------------------------------------------------------------------------A

Sra.

Vereadora

Ilídia

Cruchinho

começou

a

sua

intervenção

cumprimentando todos os presentes, seguidamente salientou a situação vivida
na Ucrânia dizendo que não se pode ficar indiferente com o que se passa
nesse país. A Sra. Vereadora informou que o Município de Penamacor decidiu
avançar com uma campanha de angariação de bens para a Ucrânia que está
está a ser feita em conjunto com os Bombeiros Voluntários de Penamacor, com
o CLDS Penamacor Inclusivo, em conjunto com todas as Juntas de Freguesia,
com todo o Concelho e com todas as Instituições Locais, também a população
de Sierra de Gata e de Valverde del Fresno se juntaram a esta campanha
enviando os seus donativos através de Penamacor pretendendo-se desta
forma dar algum conforto e tentar minimizar o sofrimento dessas pessoas.
Também mencionou, a Sra. Vereadora, que esta campanha vai estar no terreno
até dia 08/03 e pretende reunir um conjunto de produtos necessários,
nomeadamente, agasalhos quentes, medicamentos, produtos de higiene e
bens alimentares. Todos estes produtos vão ser colocados numa base
logística, no Edifício do Mini-Preço, e serão acondicionados entre os dias 9 e
10 de março, em caixas identificadas com etiquetas em Português e em
Ucraniano existindo uma bolsa de voluntários para ajudar no que for necessário
durante esse processo. A Sra. Vereadora referiu que a principal preocupação
foi saber onde entregar esses bens e ter a segurança que estes seriam
entregues, que chegariam ao destino.------------------------------------------------------O Sr. Presidente destacou que esta é uma questão que a todos sensibiliza e
propôs um Voto de Solidariedade para com o Povo Ucraniano visto que esta é
a segunda maior comunidade estrangeira no nosso país e existem também
alguns residentes ucranianos no Concelho.-----------------------------------------------O Voto de Solidariedade foi aprovado por unanimidade.-------------------------------O Sr. Vereador José António Ramos, na sua intervenção, referiu-se ao tema
dos Semáforos destacado noutra Reunião pelo Sr. Vereador Filipe Batista.
Informou o Sr. Vereador que a situação do Semáforo da Meimoa já está
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resolvida, quanto ao Semáforo do Pedrógão de São Pedro, o Sr. Vereador
disse ter recebido um telefonema indicando que o técnico não se poderia
deslocar na data prevista para resolver a questão, porém é empenho do
Executivo solucionar a situação. Outro tema referido pelo Sr. Vereador foi a a
criação dos Regulamentos, que estão em fase de conclusão, de Apoio à
natalidade e da Bolsa de Mérito para os melhores alunos do Concelho.
Relativamente ao Apoio à Natalidade, disse o Sr. Vereador, irá ser criado o
Regulamento com diversas iniciativas que serão posteriormente abordadas,
quanto às Bolsas de Mérito, a situação será similar, para incentivar os alunos a
melhorar as suas capacidades, a este Apoio pretende-se atribuir o nome de
uma personalidade do Concelho e a intenção será atribuir o nome do Sr.
Professor Martins da Cruz tendo que ser questionada a família sobre a sua
aceitação.-------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente respondeu que relativamente aos Semáforos trata-se de
uma questão de segurança rodoviária, já teve uma reunião ao mais alto nível
com as Infraestruturas de Portugal estando-se a preparar um Protocolo de
Colaboração para a instalação de duas rotundas nos cruzamentos de
Penamacor, o cruzamento do Auchan e o das Bombas de gasolina, esperando
ter, o Sr. Presidente, uma Minuta para Deliberação brevemente.--------------------O Sr. Vereador Anselmo Cunha abordou dois temas na sua intervenção. O
primeiro foi a questão da seca mencionando uma resposta dada pelo Sr.
Presidente na Reunião da Assembleia Municipal sobre este tema que
classificou de oportunismo, para o Sr. Vereador chamar a atenção para os
problemas da seca quando se está em seca severa não se trata de
oportunismo mas de oportunidade. Referiu ainda o Sr. Vereador que o Sr.
Presidente e citando-o “A Proposta que apresentaram tem enquadramentos do
ponto de vista legal que não nos parecem sequer corretos nem coerentes,
nomeadamente na vertente em termos de enquadramento social uma vez que
nada na Lei n.º75 verte para este tipo de enquadramento que está contido na
Proposta”, assim, pergunta o Sr. Vereador, em que aspeto o enquadramento
não está correto nem coerente. Ainda outra observação do Sr. Vereador sobre
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a seca e citando novamente o Sr. Presidente “a Proposta traz questões
inexequíveis em termos temporais, que elas não serão possíveis”, o Sr.
Vereador gostaria de saber quais as medidas e ações contidas na proposta que
não são exequíveis. Dado que o Sr. Presidente referiu que a Proposta traz
alíneas que não são da responsabilidade do Município nomeadamente no
âmbito da fiscalização, o Sr. Vereador disse que a Proposta apresenta 12
alíneas e a palavra fiscalização só aparece em duas e perguntou em qual delas
o município não tem competência. Concluindo este tema, o Sr. Vereador pede
que o Regulamento de Apoio aos Agricultores não seja eventualmente mas
efetivamente criado.------------------------------------------------------------------------------Um outro tema mencionado pelo Sr. Vereador foi a situação dos refugiados
ucranianos, salientando o facto de por todo o país e por toda a Europa se
multiplicarem as iniciativas de apoio à população ucraniana, uma ajuda que,
por um lado, visa suprir as necessidades mais básicas mas que vão mais além
e incluem numerosas iniciativas no acolhimento de refugiados. Neste âmbito, o
Sr. Vereador referiu que o Governo Português já anunciou várias medidas
como o Procedimento Simplificado de Acolhimento a Refugiados, a atribuição
de N.° de Serviço Nacional de Saúde, atribuição de N.° de Segurança Social, o
direito ao acesso a vários Serviços, a identificação de oportunidades de
emprego e o levantamento de locais de acolhimento. Registou com satisfação,
o Sr. Vereador, que a Câmara arrancou com a campanha de recolha de bens,
porém, o Sr. Vereador considerou que a Câmara poderia ir mais além e
acompanhasse o movimento de e acolhimento de refugiados e desenvolvesse
as ações necessárias para a vinda de alguns deles para o Concelho sendo que
o espírito solidário inerente a este tipo de iniciativa conjuga a oportunidade de
trazer gente, mesmo que se desconheça o tempo da sua permanência. O Sr.
Vereador destacou que não é nula a possibilidade de alguns deles ficarem por
cá e já existe uma Associação Nacional que se chama Gelo Ucraniana que
pretende resgatar refugiados e trazê-los para Portugal e esta Associação está a
concertar com o Governo Português, com empresas, com autarquias, a vinda
dessas famílias para Portugal. O Sr. Vereador questionou o Sr. Presidente se
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pensou ou está a pensar aproveitar esta oportunidade e promover o
acolhimento destas famílias de refugiados disponibilizando espaços de
alojamento e facilitando a sua integração na comunidade.----------------------------O Sr. Vereador Filipe Batista, ainda sobre a situação da Ucrânia, referiu a
deslocação ao Município de uma ucraniana, residente em Penamacor, para
saber se o Concelho estava ou não a acolher refugiados dado que a mãe e um
conjunto enorme de famílias estavam a tentar apanhar o comboio para saírem
de Kiev. Caso o Concelho estivesse a acolher ela disponibilizou-se para ser
interlocutora. Esta senhora manifestou a preocupação em saber se as crianças
poderiam frequentar a escola e sobre a necessidade de cuidados de saúde que
alguns desses refugiados irão precisar.-----------------------------------------------------O Sr. Vereador disse que se existirem condições e de for do interesse do
Município ter essas famílias e que estas possam permanecer cá a situação
deverá ser analisada.----------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador manifestou o seu agrado relativamente ao facto da questão dos
Semáforos estar a ser resolvida. -------------------------------------------------------------Um outro tema trazido pelo Sr. Vereador Filipe Batista foi o apoio à natalidade,
manifestando a sua consonância com a medida e dizendo estar disponível para
dar o seu contributo para o Regulamento. Sobre as Bolsas de Mérito Martins da
Cruz foi referido pelo Sr. Vereador que já existiu algo idêntico no passado, em
que os músicos da Banda Filarmónica da Aldeia de João Pires recebiam Bolsas
de Mérito Martins da Cruz. Para o Sr. Vereador a ideia é interessante.--A Sra. Vereadora Ilídia Cruchinho salientou que essa Bolsa foi iniciativa do
Dr. Martins da Cruz, era atribuída por ele não só aos músicos da Banda
Filarmónica da Aldeia de João Pires mas também aos melhores alunos da
Escola.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Vereador Filipe Batista questionou ainda sobre o que se está a fazer em
termos das intervenções nas estradas, se existe algum desenvolvimento na
questão das lombas ou colocação de sinalética no Vale da Sra. Da Póvoa.
Mencionou também o Sr. Vereador, a necessidade de colocação de rail’s de
proteção na ribeira da Baságueda. Outra questão trazida pelo Sr. Vereador foi a
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de um munícipe que informou não ter sido recolhido o lixo resultante da
limpeza na Rua da Rabaça. -------------------------------------------------------------------Foi ainda salientado pelo Sr. Vereador o facto de nas minutas que vão para a
Assembleia Municipal não constar a justificação do sentido de voto e o facto de
na página do Facebook do Município constar que houve uma reunião do
Executivo com a Universidade de Salamanca e sendo que o Executivo da
Câmara são todos os Vereadores. Dado que os Vereadores do Movimento
“Abraçar Penamacor” não estiveram presentes pediu o Sr. Vereador que se
faça a devida correção.--------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente informou que sobre a Ucrânia está-se a analisar
aprofundadamente a possibilidade de se criar uma rede de acolhimento no
Município tendo sido contactados todos os Alojamentos Locais para averiguar a
sua disponibilidade para o acolhimento, de referir também o Externato que está
equipado como espaço de retaguarda à COVID.-----------------------------------------O Sr. Vereador José António Ramos disse já ter encetado diversos contatos
para perceber quais os procedimentos para esse acolhimento.----------------------O Sr. Presidente respondeu ao Sr. Vereador Filipe Batista que relativamente
às marcações nas estradas o levantamento está feito, com projeto feito para
ser preparado o procedimento para a sua execução. Quanto à questão dos
rail’s também está a ser feito um levantamento em todo o Concelho sobre a
necessidade da sua colocação. Em relação à limpeza na Rua da Rabaça já
foram dadas instruções aos Serviços Externos para procederem à limpeza.-----No que respeita à seca, o Sr. Presidente referiu que na Proposta apresentada
pelos Srs. Vereadores do Movimento” Abraçar Penamacor” existem questões
inexequíveis no tempo, nomeadamente o apoio aos agricultores a 30 dias. Está
a ser feito um levantamento para que se possa criar um Regulamento de Apoio
uma vez que o aumento de custos será uma questão estrutural.---------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------
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1 - Apreciação, discussão, votação da minuta da ata da última Reunião----Foi presente ao Executivo a ata da última reunião ordinária realizada a 18 de
fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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. -------------2 – 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 1.688.535,05 euros e uma
despesa também acumulada de 1.138.102,96 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 e dois 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

________________________
Sónia Cristina Almeida Costa

O Presidente da Câmara

______________________
António Luís Beites Soares
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