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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENACOVA 
 
 
 
 
 
 

ATA N.º 5 
 
 
ATA DA 1ª REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
PENACOVA, REFERENTE AO MANDATO 
2013/2017, REALIZADA NO DIA 19-10-2013 
 

 
 
 
 
 

Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, no Auditório da Biblioteca 

Municipal de Penacova, imediatamente após o respetivo ato de instalação, reuniram-se em 

1ª Reunião de Funcionamento os Membros da Assembleia Municipal de Penacova, eleitos 

para o mandato 2013/2017. -------------------------------------------------------------------------------------  

Assumiu a Presidência o cidadão que encabeçou a lista mais votada, Pedro Artur 

Barreirinhas Sales Guedes Coimbra, chamando para a Mesa o eleito António Santos 

Simões. ----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------  

Estiveram ainda presentes os seguintes eleitos: Paulo Alexandre de Lemos Coelho, António 

Almeida Fonseca, Maria da Conceição Sandão Oliveira Cordeiro, Pedro Miguel Fernandes 

da Silva Dinis, Pedro Tiago Figueiredo Alpoim, Maria da Conceição Veiga dos Reis, José 

Manuel de Oliveira Morgado, Fernando Miguel Victor Rosas, António Manuel Teixeira 

Catela, Ana Cristina Marques Silva Simões, Cristina Maria Nogueira Roma, Tânia da Silva 

Martins, Francisco José Azougado da Mata, Carlos Filipe Duarte da Silva Barbas, Eduardo 

da Fonte Ferreira, Alcino Filipe Pereira Francisco, Pedro João Soares Assunção, Alípio Rui 

Felix Batista, Vasco Manuel Fernandes Viseu, José Carlos das Neves Alves, Luís Manuel 

Marques Pechim, António Manuel Andrade Fernandes e Vítor Manuel Cunha Cordeiro. -------  
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 -- Faltaram justificadamente os eleitos: Maurício Teixeira Marques, Carlos Manuel Santos 

Sousa e Óscar José Marques Simões. -----------------------------------------------------------------------  

 

 -- Assistiram ainda à reunião o Senhor Presidente da Câmara e os Senhores (as) 

Vereadores (as) Eleitos: João Filipe Martins Azadinho Cordeiro, Maria Fernanda veiga dos 

Reis Silva, Ricardo João Estevens Ferreira Simões, Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro, 

Luís Pedro Barbosa Antunes e Ilda Maria Jesus Simões. -----------------------------------------------  

 
 
 -- O Senhor Presidente em exercício deu início aos trabalhos desta Assembleia. ---------------  

 

 -- Em cumprimento do estipulado no n.º 5 do artigo 45º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, 

alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, mantém-se em vigor o Regimento 

anteriormente aprovado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -- Ainda de acordo com o artigo 45º, n.º 1, da supra citada Lei, procedeu-se à eleição do 

Presidente e Secretários da Mesa. ----------------------------------------------------------------------------  

 -- Para esse efeito, o Senhor Presidente em Exercício propôs que a eleição seja feita por 

meio de listas, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade. -------------------------------------  

 

 -- Foi assim declarado um período para apresentação de candidaturas. ---------------------------  

 -- Deu entrada na Mesa uma única proposta, designada por Lista A, assim constituída: ------  

 

Presidente: Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra; ----------------------------------------  

1.º Secretário: António Santos Simões; ---------------------------------------------------------------------  

2º Secretário: Sandra Margarida Ralha da Silva. ---------------------------------------------------------  

 

 

 -- Feita a votação, por escrutínio secreto, foram depositados vinte e seis boletins de voto, 

tendo sido apurado o seguinte resultado: --------------------------------------------------------------------  

Lista A------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------  

- 20 (vinte) votos a favor; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- 6 (seis) votos em branco; --------------------------------------------------------------------------------------  
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 -- Constituída a Mesa, esta entrou de imediato em funções, passando a ser constituída 

pelos Senhores: Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra (como Presidente), 

António Santos Simões (como 1.º Secretário) e Sandra Margarida Ralha da Silva (como 2.ª 

Secretária).------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------  

 

 

 -- Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da comunicação 

recebida da Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativa à realização do XXI 

Congresso da ANMP, alertando para a necessidade de, na primeira reunião da Assembleia 

Municipal que se segue ao ato de instalação da mesma, se proceder à eleição de um 

Presidente de Junta de Freguesia (e seu substituto, também Presidente de Junta) que, em 

representação de todas as Juntas de Freguesia participará no referido Congresso. -------------  

 -- Tendo em conta o calendário previsto e a urgência de deliberação sobre esta matéria, o 

Senhor Presidente colocou à consideração da Assembleia Municipal, a inclusão deste 

assunto na presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

 -- A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, incluir o seguinte ponto: -----------------  

 

- Eleição do representante de Junta de Freguesia e seu substituto, no XXI Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses. -----------------------------------------------  

 

 

 -- De seguida deu a palavra aos membros da Assembleia Municipal, tendo-se inscrito os 

Senhores (as): ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -- Eduardo da Fonte Ferreira (CDU) -----------------------------------------------------------------------  

 

 -- Fez a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -- “Tomámos hoje posse como representantes do povo do nosso concelho em resultado 

das últimas eleições autárquicas, nas quais a CDU se orgulha de ter sido a única força 

politica que viu reforçada a votação neste órgão, numas eleições em que se verificou uma 

redução grande de votantes e de votos validamente expressos, em que o PS perde cerca de 

seiscentos votos, PSD e CDS perdem juntos cerca de oitocentos e sessenta. --------------------  

 -- Farei tudo o que puder para dignificar a confiança depositada nesta força politica que 

aqui represento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -- Candidatámo-nos com o propósito de promover o desenvolvimento do nosso concelho e 

de o defender dos ataques dos governos e das troikas, que externo, quer interno, que 

paulatinamente vem destruindo os serviços, empobrecendo as populações, a provocar a 

falência de inúmeras famílias e empresas, sendo Penacova um retrato claro e uma vitima 

desta politica. Foram as escolas, foram os serviços de saúde e neles o Hospital de Lorvão, 

foram as freguesias, foram e estão a ser os correios. Querem-nos levar agora os serviços de 

Finanças, anunciados a seguir às eleições autárquicas – está-se a ver porquê. ------------------  

 -- Mas, pela nossa experiência, sabemos que eles não vão ficar por aqui. O Tribunal já foi 

ameaçado e é preciso garantir que não feche antes de estrear as novas instalações. -----------  

 -- As Escolas que se mantiveram todas este ano, porque o início do ano escolar calhou no 

período da campanha eleitoral, poderão ser as próximas vítimas. ------------------------------------  

 -- Os serviços de saúde – Centro de Saúde e Extensões – vão com certeza sentir os cortes 

previstos no Orçamento de Estado em discussão, que prevê, para a saúde, menos 250 

milhões de euros, a redução de pessoal e o consequente agravamento de assistência aos 

utentes.----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------  

 -- Nenhum encerramento de serviços, nenhum agravamento do desemprego, nenhumas 

medidas recessivas e de empobrecimento das populações, contribuíram para a recuperação 

económica ou para o desenvolvimento deste concelho ou deste país. Antes pelo contrário, 

levaram a mais empobrecimento da população, a mais falências de empresas, a mais 

recessão, a maior abandono das nossas aldeias, à perda de esperança para os nossos 

jovens e à sua expulsão do país, à separação das famílias, ao maior atraso social e ao 

aumento da criminalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -- Não há encerramento de serviços que consiga tapar os buracos do orçamento causados 

pelo crime económico, que continua impune e que muitas vezes beneficia com essas 

mesmas medidas de encerramento de serviços. O que o povo e o país precisa afinal é que a 

justiça e as finanças cumpram devidamente o seu papel e isso não se fará com certeza com 

a extinção de serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -- Deixo assim um apelo a todos os eleitos e um desejo de que todos cumpram os seus 

deveres na defesa do nosso concelho. Apelo em especial aos Presidentes de Junta de 

Freguesia, para que em conjunto com as populações, sejam, e sejamos todos capazes de 

impedir o encerramento das escolas e dos serviços de saúde, onde ainda existem, dos 

correios, da segurança social, da justiça, das finanças e todos aqueles criados para servir as 

populações, que é a função principal do Estado, como uma obrigação central do Estado 

para o qual todos contribuímos. --------------------------------------------------------------------------------  
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 -- Unidos nesses objetivos, independentemente das opções políticas que nos trouxeram até 

aqui, seremos certamente mais fortes e conseguiremos vencer muitas das desgraças que 

estas políticas nos querem impor. Tivemos essa experiência recente com a Mini-Hídrica do 

Caneiro, devemos repeti-la sempre que necessário. -----------------------------------------------------  

 -- E faço aqui um desafio. Estamos perto da Repartição de Finanças, serviço agora 

condenado e porque acho que a nossa atividade não se deve ficar aqui só por dentro de 

casa, convido os eleitos e a população presente, a que no fim desta cerimónia nos 

desloquemos à frente daquela Repartição de Finanças e aí afirmar o nosso propósito de 

defender, não só aquele serviço no nosso concelho, mas todos os outros que vierem a 

sofrer a mesma ameaça e dizer àqueles Senhores, que em Penacova terão de contar 

connosco, autarcas e população, na defesa dos serviços públicos e da nossa terra. ------------  

 -- Mas também para a Assembleia Municipal se pronuncie sobre isto, apresento uma 

proposta de Moção, que coloco à consideração da Assembleia, mas também dos vários 

deputados, antes de ir a votação, se assim for entendido, que passaria a ler, mas que 

poderia reunir aqui os contributos dos outros deputados, se assim entenderem. -----------------  

 

MOÇÃO 

 -- A Assembleia Municipal de Penacova, reunida no dia 19 de outubro de 2013, decide 

repudiar a anunciada intenção deste governo de encerrar o serviço de finanças de 

Penacova, por entender que essa medida prejudica claramente o concelho, já que leva a 

maior isolamento das populações rurais e ao empobrecimento do território. -----------------------  

 -- Se o governo, através das novas tecnologias, não precisa de balcões para ir ao bolso do 

contribuinte, já os cidadãos necessitam de serviços a que recorrer quando verificam que 

estão a ser vítimas da máquina fiscal ou quando precisam de recorrer àqueles serviços para 

tratar de assuntos da sua vida ou da sua empresa.  ------------------------------------------------------  

 -- Não se pense que o balcão de atendimento deste serviço pode ser substituído por uma 

linha telefónica de um qualquer call center, a funcionar num qualquer canto do mundo, com 

funcionários que, por muito dedicados e qualificados que possam ser, não conhecem sequer 

o território do contribuinte com quem falam, muito menos os seus problemas. --------------------  

 -- Assim, a Assembleia Municipal de Penacova decide, ------------------------------------------------  

 -- Repudiar as intenções do governo de encerrar mais um serviço público essencial no 

concelho de Penacova; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -- Mandatar a Câmara Municipal para promover todas as diligências necessárias à defesa 

deste serviço.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -- Relativamente a esta matéria, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

esclareceu de acordo com a lei, esta é a primeira reunião que se efetua imediatamente a 

seguir ao ato de instalação, destinando-se apenas à eleição do Presidente e Secretários da 

Mesa. Unicamente propôs a inclusão de um ponto na sequência da solicitação efetuada pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativa à realização do XXI Congresso. ----  

 -- Assim, independentemente da pertinência da Moção e de a subscrever por inteiro, a 

mesma não tem enquadramento legal na presente reunião, para poder ser discutida e 

votada. ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------  

 -- Neste sentido, embora a Moção conste da ata, sugere que seja votada na próxima 

reunião da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 -- Sandra Margarida Ralha da Silva (PS) -----------------------------------------------------------------  

 

 -- Fez a seguinte intervenção: ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 -- “É com grande alegria e satisfação que estamos hoje aqui. ----------------------------------------  

 -- Quero saudar, em nome da bancada do Partido Socialista, todos os eleitos que hoje 

tomaram posse e desejar um excelente desempenho de funções, quer aos elementos da 

Mesa desta Assembleia, quer a toda a equipa que constitui o Executivo da Câmara e das 

Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -- Estamos convictos que a reeleição do Eng.º Pedro Coimbra e da sua equipa., para a 

Assembleia Municipal, reforçará o trabalho para atingir um desempenho de excelência em 

todas as reuniões e em todos os contributos necessários para o desenvolvimento e 

progresso da nossa terra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -- Estamos também, de igual forma, convictos de que com a reeleição do Dr. Humberto 

Oliveira e da sua equipa para a Câmara Municipal, reforçará a sua dedicação nos próximos 

quatro anos, para que o nosso Município tenha mais inovação, maior perspetiva de 

empreendedorismo, maior desenvolvimento económico e turístico. ----------------------------------  
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 -- Os penacovenses, no dia 29 de setembro, reforçaram a confiança no Partido Socialista e 

suas equipas, sendo que os resultados eleitorais apurados expressam, de forma inequívoca, 

uma maioria de votos que se mostra favorável à continuidade do projeto desenvolvido. --------  

 -- Fazemos uso do slogan “É por si que continuamos”, com o objetivo de viver cada vez 

melhor, com maior qualidade de vida, em Penacova, embora infelizmente mesmo em 

tempos de austeridade. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -- Inicia-se hoje um novo ciclo, como disse aqui o nosso Presidente da Câmara, em que 

mais importante dos que as obras, são e foram sempre as pessoas, o centro das políticas a 

prosseguir, contribuindo para a melhoria das suas condições de vida. ------------------------------  

 -- A bancada do Partido Socialista, tem demonstrado empenho, dedicação e espírito crítico. 

Continuará a fazê-lo, agora e no futuro, em prol do desenvolvimento deste Município e em 

especial dos penacovenses.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 -- Sugerimos novas ideias e novas estratégias de desenvolvimento municipal, sempre com 

a missão de fortalecer o desempenho deste Executivo. -------------------------------------------------  

 -- De salientar também que em eleições não há vencedores nem vencidos, se assumimos 

as responsabilidades queremos fazê-lo em parceria e em colaboração com todos aqueles 

que hoje aqui estão, inclusive com os que se vão empenhar na oposição, de forma 

construtiva, designando aquilo que é o trabalho autárquico. --------------------------------------------  

 -- O Dr. Humberto Oliveira é o Presidente de todos os penacovenses e que se empenhará 

na ajuda de resolução dos anseios e necessidades das suas gentes, nas localidades, nas 

freguesia e em todo o concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

 -- Em suma, consideramos que construir o futuro do nosso concelho, é obrigação de todos, 

que exige empenho, dedicação e espírito construtivo de todos os intervenientes políticos do 

concelho de Penacova, para o bem comum. ---------------------------------------------------------------  

 -- Bem-haja a todos. Viva Penacova, viva Portugal!” ----------------------------------------------------  

 

 

 

 -- Passando ao ponto - Eleição do representante de Junta de Freguesia e seu 

substituto, no XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. -----  

 

 

 -- Foi aberto um período para apresentação das respetivas listas. -----------------------------------  

 -- Foi apresentada uma lista, proposta pela bancada do PS, designada por Lista A, assim 

constituída:---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------  
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Lista A ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------  

 

 -- EFECTIVO:- Presidente da Junta de Freguesia de Figueira de Lorvão – Pedro João 

Soares Assunção; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -- SUPLENTE- Presidente da Junta de Freguesia de Penacova – Vasco Manuel Fernandes 

Viseu.--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------  

 -- Presidente da Junta de Freguesia de Carvalho - Alcino Filipe Pereira Francisco; -------------  

 -- Presidente da Junta de Freguesia de Lorvão – Alípio Rui Félix Batista;--------------------------  

 -- Presidente da Junta de Freguesia de Sazes de Lorvão – José Carlos das Neves Alves; ---  

 ----- Presidente da União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do 

Mondego – Luís Manuel Marques Pechim. --------------------------------------------------------------  

 

 -- Feita a votação por escrutínio secreto, registando-se vinte e seis votantes, verificou-se o 

seguinte resultado: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lista A  

- 19 (dezanove) votos a favor; ----------------------------------------------------------------------------------  

- 7 (sete) em branco. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 -- Assim, foi eleito com representante das Juntas de Freguesia no Congresso da ANMP, o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Figueira de Lorvão – Pedro João Soares 

Assunção, como efetivo e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Penacova – Vasco 

Manuel Fernandes Viseu, como suplente. -------------------------------------------------------------------  

 

 

 -- Antes de encerrar os trabalhos, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal desejou a 

cada um dos eleitos o melhor desempenho nos respetivos mandatos. ------------------------------  

 

 

 -- Esta ata foi aprovada, em minuta, por unanimidade, para efeitos executórios imediatos. --

------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------  
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ENCERRAMENTO 
 
 
 -- Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião eram 
dezoito horas.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 -- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos 
membros da Mesa da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------  
 
 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
 
 
 

(Pedro Artur Barreirinhas Sales Guedes Coimbra) 
 
 

O 1.º SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
 
 
 

(António Santos Simões) 
 
 
 

A 2ª SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 
 
 
 

(Sandra Margarida Ralha da Silva) 
 
 


