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ATA n. 22 /2015 
 

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e quinze na Sala de Sessões dos Paços do 

Município, realizou-se uma reunião extraordinária a que estiveram presentes o Senhor Presidente, 

Humberto José Baptista Oliveira, o Senhor Vice-Presidente, João Filipe Martins Azadinho Cordeiro, e 

os(as) Senhores(as) Vereadores(as), Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva, Ricardo João Estevens 

Ferreira Simões, Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro, Luís Pedro Barbosa Antunes e Ilda Maria Jesus 

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

 

Secretariou a reunião a Assistente Técnica Rosa Maria Martins Henriques. ------------------------------------  

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião quando eram dez horas e quarenta minutos. ------------  

 

Da presente reunião constam os seguintes pontos: -------------------------------------------------------------------  

 

1 - Discussão e Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano do Município de Penacova de 

2016 e documentos constantes do art.º 46º, da Lei 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------  

2 - Discussão e Aprovação da Proposta de Mapa de Pessoal dos Serviços Municipais de Penacova 

para 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Discussão e Aprovação do Plano de Atividades e Proposta Salarial da Penaparque2 E.M. para 

2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1 - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

MUNICÍPIO DE PENACOVA DE 2016 E DOCUMENTOS CONSTANTES DO ART.º 46º, DA LEI 

73/2013, DE 3 DE SETEMBRO. 

 

Foram presentes ao Executivo o Relatório de apresentação do Orçamento e Grandes Opções do 

Plano do Município de Penacova de 2016 e documentos constantes do art.º 46º, da Lei 73/2013, de 3 

de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Orçamento do Município de Penacova para o ano de 2016, regista um total de 12.811.091€ (doze 

milhões, oitocentos e onze mil, e noventa e um euros). --------------------------------------------------------------  

As Grandes Opções do Plano para 2016, registam um total definido de 8.506.070€ (oito milhões, 

quinhentos e seis mil e setenta euros). -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------  

Fez uma breve exposição do Relatório de apresentação do Orçamento e Grandes Opções do Plano, 

que dá enfase aos principais projetos que pretendem executar. ---------------------------------------------------  

Começou por salientar que, de acordo com as regras de elaboração dos documentos previsionais, já 

em vigor aquando da elaboração do orçamento para 2015, num Município como o de Penacova, que 

vai tendo um saldo de gerência com algum significado (na ordem do 2.000.000€), cerca de 16% do 

valor total do orçamento, só a partir de abril, com a aplicação do saldo de gerência, é que poderão ter 

o orçamento efetivo, com a utilização dessa verba. O mesmo se verificou em 2015, em que com este 

saldo reforçaram algumas rúbricas, que tem vindo a executar não ao ritmo desejado, mas dentro do 

que é possível. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se analisarem as Grandes Opções do Plano, verifica-se que constam 5.301.565€, como 

financiamento não definido, o que é um valor significativo. Tendo consciência de que não vão ter um 

saldo desta natureza, algumas das rubricas que estão em financiamento não definido, provavelmente 

não irão ser executadas, salvo se for possível obter outras receitas em 2016, através de 

financiamento bancário, ou por via da execução de fundos comunitários. ---------------------------------------  

No que se refere à execução de fundos comunitários, presume que entre lançar candidaturas e 

executar obras, pelo menos os mais significativos, nomeadamente na área da regeneração urbana e 

PO SEUR, água e saneamento, só em finais de 2016, início de 2017. -------------------------------------------  

Além disso, também a própria execução de projetos depende de estarem ou não em condições de 

ser executados e a disponibilidade em comprometer as verbas. Para já compromete-se com a 

questão das estradas de S. Mamede e vão avançando de acordo com outras possibilidades. ------------  

A limitação ao nível das regras orçamentais implica uma redução dos valores orçados, percetíveis, a 

título de exemplo, com o valor previsto para 2016, que se situa na ordem dos 12.800.000€, enquanto 

em 2010 foi de 19.000.000€. Daqui resulta uma diferença de 7.000.000€, onde caberiam muitos 

projetos que não foi possível prever em orçamento. ------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, e para que se perceba a dificuldade em incluir áreas consideradas importantes, há um 

conjunto de despesas, algumas obrigatórias, outras que resultam de opções tomadas, que somam 
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um valor significativo e que com certeza ninguém coloca em causa estes investimentos. Estas 

rúbricas, que vai assinalar, totalizam cerca de 3.300.000€ e incluem: --------------------------------------------  

Transportes escolares, refeições escolares, CAF e encargos com instalações escolares – 809.000€; --  

Apoio à Natalidade – 160.000€;---------------------------------------------------------------------------------------------  

Escola de Artes – 147.000€; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Funcionamento das Piscinas – 306.000€; --------------------------------------------------------------------------------  

Encargos com outras instalações – 88.000€; ---------------------------------------------------------------------------  

Encargos de instalações de Abastecimento de Água e Saneamento – 61.000€; ------------------------------  

Aquisição de Água – 450.000€ e ainda 90.000€ não definidos; ----------------------------------------------------  

Tratamento de Saneamento – 100.000€ definidos e 135.000€ não definidos; ----------------------------------  

Resíduos Sólidos Urbanos – 115.000€ definidos e 10.000€ não definidos; -------------------------------------  

Iluminação Pública – 200.000€ definidos e 175.000€ não definidos. ----------------------------------------------  

Apenas nestas quatro últimas rúbricas – aquisição de água, tratamento de saneamento, resíduos 

sólidos urbanos e iluminação pública – regista-se um total de financiamento não definido de 

370.000€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio às Freguesia – 715.000€; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Penacova – 132.000€.----------------------  

Daqui resulta um total de 3.283.000€. -------------------------------------------------------------------------------------  

Isto para que se perceba que além das limitações orçamentais, há todo um conjunto de despesas 

consideradas básicas, que absorvem um valor significativo da receita. ------------------------------------------  

Apesar de tudo, considera que as Grandes Opções do Plano para 2016 são relativamente 

equilibradas na sua distribuição, tendo como objetivo incluir as áreas consideradas mais importantes.  

Da análise às cinco principais rubricas, verifica-se que os Transportes Rodoviários, apesar de tudo, 

pesam 19%, a Educação 13%, a Administração Geral, onde se inclui a empreitada que está a 

decorrer de remodelação do Paços do Concelho, que vai ter implicações financeiras em 2016 e o 

apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Penacova, representam 9%, Desporto, 

Recreio e Lazer 9% e Transferências para as Juntas de Freguesia 8%. -----------------------------------------  

À exceção dos Transportes Rodoviários, que estão um pouco acima, todas as outras rúbricas estão 

equilibradas, face ao valor global das Grandes Opções do Plano. ------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro ----------------------------------------------------------  

Reportando-se ao ponto em análise, começou por lamentar o facto de não lhes ter sido dada a 

possibilidade de analisarem, com a devida antecedência, a proposta de orçamento. ------------------------  

Salientou que esta não é uma boa prática, sendo ainda um retrocesso relativamente ao que se 

verificou no ano transato, em que tiveram oportunidade de apresentar, na reunião anterior à 

aprovação destes documentos previsionais, a sua perspetiva sobre esta matéria e as propostas que 

gostariam de ver incluídas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desta vez não foi esse o procedimento adotado e julga que teriam merecido essa consideração, além 

de que tinham obrigação de ter esse cuidado. --------------------------------------------------------------------------  

Destacou ainda que ao longo do tempo, os Vereadores eleitos pelo PSD, tem dado sucessivamente o 

benefício da dúvida, através da abstenção, na expetativa de que os resultados surjam, com a 

implementação de determinadas ideias que permitam dar maior visibilidade ao Município. ----------------  

Contudo, o que se verifica é que, decorridos estes anos (este é o sexto orçamento), os resultados 

para o concelho são tudo menos positivos. Não tem conseguido obter resultados visíveis, com 

impacto, ou sustentabilidade na vida do concelho. --------------------------------------------------------------------  

Este Executivo Municipal definiu, como prioridade, (e mais uma vez concederam o benefício da 

dúvida) dar visibilidade ao concelho, uma nova dimensão à cultura, ao desporto, à valorização da 

paisagem, do património, etc. e na realidade têm de aplaudir iniciativas de interesse para a promoção 

do território. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, quer na atividade autárquica, política, ou em qualquer outra, não basta proferir lindas 

palavras, publicitar lindas fotos e iniciativas, importa que tudo isso se traduza em resultados, e o que 

se verifica é que, após tanto investimento, tantas notícias, esse objetivo não foi conseguido. O 

concelho não tem mais turistas, não aumentou o número de visitantes, não promoveu investimento na 

área do turismo, que tenha contribuído para o desenvolvimento económico nestas áreas. -----------------  

A este propósito leu um excerto do Relatório do Orçamento, na parte da cultura, que acha curiosa e 

não deixa de discordar: “ A cultura continua a ser uma aposta do município e é considerada um fator 

de criação de riqueza, de fixação de população, de coesão social e territorial, de valorização 

patrimonial e de qualificação humana.” -----------------------------------------------------------------------------------  

De facto tudo isto é verdade, mas pese embora tanto investimento, não se verifica que tenha havido 

qualquer acrescento de valor, quer ao nível da criação de riqueza, quer ao nível de fixação da 
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população, quer ao nível da coesão social e territorial, quer ao nível da valorização patrimonial ou de 

qualificação humana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A título de exemplo, referiu que mesmo em iniciativas que consideram positivas, no ano transato, 

aquando da discussão dos documentos previsionais, propuseram que a Escola de Artes fosse 

aproveitada, também como forma de ligação ao património local, nomeadamente o órgão de tubos de 

Lorvão. Assim seria possível valorizar aquele recurso patrimonial, criar uma iniciativa diferenciadora, 

que destacasse Penacova, dando-lhe visibilidade por algo inovador a nível global. --------------------------  

Contudo, também neste caso não houve qualquer desenvolvimento nesse sentido e a verdade é que 

neste momento a escola do órgão já poderia ser uma realidade. --------------------------------------------------  

A par disso, foram levadas a efeito outras iniciativas, como de valor importantíssimo para o 

aproveitamento do património paisagístico, em muitos casos foi feito o investimento, foram 

apresentadas com grandes paragonas, mas o que lhe parece é que não tem havido imaginação, 

engenho ou arte, para tirar o melhor partido desses investimentos, para os destacar de modo a criar 

riqueza, desenvolvimento e emprego. Em suma, para terem um contributo real, efetivo para o 

concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, quando apresentaram a candidatura a este Município, o PSD tinha um programa 

eleitoral, onde dava ênfase ao desenvolvimento económico, à criação de riqueza, de emprego, ao 

setor empresarial e fica desapontado ao verificar a rúbrica Económicas – Indústria e Energia. Ao 

invés de abarcar projetos estruturantes, estrategicamente alicerçados em algo que crie valor, que 

seja importante para o concelho, o que consta são banalidades, nomeadamente - Extensão da rede e 

montagem de Bips, projetos inseridos em obras de desenvolvimento e promoção de zonas industriais 

/ áreas de localização empresarial, de que já se fala ao longo de vários anos, o que considera 

demasiado redutor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verifica-se uma espécie de acomodar relativamente ao status quo, pressupondo que os votos estão 

garantidos e que vão continuar no poder e por isso apresentam um orçamento sem qualquer iniciativa 

inovadora ou diferenciadora, que permita acreditar que daqui em diante é possível alcançar 

resultados visíveis. Que vão deixar de ter restaurantes encerrados, hotéis fechados ou a fechar, que 

o empreendimento da Serra da Atalhada será reaberto, que o ano zero de Lorvão se transforme em 

ano cem, para que o número de visitantes aumente. Que tudo isto se consubstancie, por exemplo, no 

surgimento de estabelecimentos hoteleiros, na dinamização da doçaria conventual, no fomento de 

alojamento local vocacionado para os visitantes, etc.. ----------------------------------------------------------------  

São estes os resultados que importam para o desenvolvimento deste território e não apenas terem 

muitos visitantes. Interessa que isso se repercuta na economia local, designadamente em 
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alojamentos, na restauração e volvido todo este tempo, depois do investimento levado a efeito, após 

tanta publicidade, notícias e fotografias, o resultado efetivo é muito pouco. ------------------------------------  

Continuam a assistir, uma vez mais, em 2016, a uma mera preocupação de assegurar votos, 

mantendo a mesma estratégia do ponto de vista político eleitoral, apresentando um Orçamento e 

Grandes Opções do Plano de gestão política corrente. --------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, referiu que desta vez os Vereadores eleitos pelo PSD não vão dar o benefício da 

dúvida e serão particularmente exigentes relativamente a uma outra política para Penacova. Uma 

política mais ambiciosa, visionária, assente numa estratégia credível, sólida, consistente e 

sustentável para o desenvolvimento do concelho.  --------------------------------------------------------------------  

Com os meios e recursos que o Município tem, até por comparação com as dinâmicas que tem sido 

criadas por outros concelhos limítrofes, tinham obrigação de fazer muito mais. Portanto, sem terem 

acesso a algo mais visível do ponto de vista de resultados das políticas deste Executivo, não vão dar 

chancela às propostas apresentadas, mesmo que seja através da abstenção. --------------------------------  

Nesta perspetiva, irão votar contra estas Grandes Opções do Plano e Orçamento, precisamente 

porque querem ser muito mais exigentes quanto a resultados efetivos para o território de Penacova. 

Não apenas uma espécie de fonte de noticiário colorido, mas sim um exemplo de desenvolvimento 

económico sustentável, criação de riqueza e valor, através dos recursos locais, das empresas e da 

dinâmica económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva ------------------------------------------------------  

Reportando-se ao sentido da intervenção da Vereação do PSD, pela voz do Senhor Vereador Mauro 

Carpinteiro, vai referir-se às Grandes Opções do Plano para 2016, no que à cultura diz respeito, até 

porque lhe parece que foi essa a área que despertou maior interesse em todo este documento. 

Talvez seja natural, porque a cultura em 2015, no concelho de Penacova é igual àquela que era em 

2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais parece que o Senhor Vereador não vive no concelho de Penacova e não percebe o que se está 

a passar, em termos de cultura. Mas certamente só o Senhor Vereador é que não vê. ---------------------  

Efetivamente é notório que a atividade cultural em Penacova, desde 2010, vem sempre em 

crescendo e que as dotações orçamentais tem mantido os mesmos valores. Com os recursos 

moderados de que dispõem, conseguem ter uma atividade e uma dinamização cultural ao nível de 

todos os concelhos da nossa região e mesmo de outros de maior dimensão. ---------------------------------  
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Nesse âmbito basta ver o que se passa na promoção da leitura, é cultura, nas atividades culturais no 

Centro Cultural, é cultura, naquilo que se passou este ano com as comemorações dos 300 anos em 

Lorvão, que também é cultura.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à Escola de Artes, dizer que tem apenas um ano de existência e já deu provas daquilo 

que pode ser no futuro de mais de uma centena de crianças e jovens que hoje a frequentam. É 

curioso, a questão levantada sobre o ensino do órgão, será porque a Escola de Artes prevê no seu 

programa o ensino de órgão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gostaria que as propostas por parte do Sr. Vereador fossem positivas, no sentido de melhorar as 

propostas que apresentam. Infelizmente esse contributo não tem sido dado, no entanto vão continuar 

nesta senda, no sentido de promover o concelho de Penacova, mesmo sem a chancela do PSD. -------  

É esse o objetivo, que vai sendo concretizado e que é reconhecido por todos, sendo por isso motivo 

de orgulho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por último salientou que de facto não há razões para tirar exemplos do passado, pois estes não 

existem. Seja ao nível do concelho, antes de 2009, seja na freguesia de Lorvão até 2013, na área da 

cultura, não há como avaliar, pois não existem dados para comparar. -------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ricardo João Estevens Ferreira Simões -----------------------------------------------------  

Quanto ao assunto em discussão, constata que de facto hoje até podem sair fotos coloridas e notícias 

de Penacova, que promovem o território, pois até 2009 grande parte das imagens de Penacova eram 

relativas a acidentes no IP3. Por isso conclui que hoje Penacova já começa a mexer em muitas 

situações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos investimentos de que falou o Senhor Vereador Mauro Carpinteiro, do Centro de 

Trail Running e Centro de BTT, pode constatar que andam sempre muitas pessoas a percorrer os 

trilhos, só não vê quem não quer, e embora estes, ainda, não estejam implementados na sua 

plenitude, já que há investimentos a executar na zona da Livraria do Mondego, que lhe darão outra 

visibilidade, é essa a intenção e na realidade o caminho faz-se caminhando. ----------------------------------  

Acrescentou que outro investimento, importante, é a pista de pesca e a concessão de pesca, que em 

muito contribui para a economia local, como se pôde verificar nos dois últimos fins-de-semana, em 

que o alojamento em Penacova teve taxas de ocupação consideráveis. Também este fim-de-semana 

vai decorrer o concurso internacional de pesca à pluma e são pessoas que vem, que tem de comer e 

de dormir, portanto, alguma coisa se faz neste sentido. --------------------------------------------------------------  
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Contudo, não se pode querer que resolvam em seis anos o que outros não conseguiram fazer em 

duas dezenas de anos, pois, Penacova nem no mapa estava e este é um problema estrutural, que 

vão tentando ultrapassar. Na realidade se há Executivo que tem promovido as belezas naturais do 

Concelho, tem sido este. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A este propósito deu como exemplo o facto de a Praia com Bandeira Azul (Praia Fluvial do 

Reconquinho) só ter chegado a Penacova há dois anos, quando a mesma já é uma realidade há 

muitos anos em concelhos vizinhos e a influência que teve na divulgação desses locais, atraindo 

milhares de pessoas a essas paragens. 

São estes pequenos passos, que fazem engrandecer a nossa terra e é este o caminho que tem de 

ser trilhado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que se refere à implementação de empresas, a governação autárquica do PSD foi um desastre 

total, já que a construção da Zona Industrial da Alagoa, para não falar nos Covais, vem com vinte 

anos de atraso. E hoje o caminho não se faz da mesma forma, pois, isto deveria ter sido pensado e 

concebido na altura em que se idealizou o IP3 e não foi isso que aconteceu. ----------------------------------  

Julga que este Executivo pelo menos tem dado grandes contributos no que se refere ao apoio às 

empresas deste concelho e por isso não recebem lições de quem quer que seja. ----------------------------  

 

Senhor Vereador Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro ----------------------------------------------------------  

Relativamente às duas intervenções anteriores, salientou que precisamente por ter optado por viver e 

trabalhar em Penacova, por ter investido, por cá criar o seu filho, perspetivando aqui o futuro, é que 

se preocupa com esta terra. E quando aqui vem fazer estas observações, é sem qualquer outro 

interesse que não seja o desenvolvimento deste Município, que não gostaria de ver estagnado. --------  

Por outro lado, lamenta que se continue a chamar o passado como justificação para a inação do 

presente. É um velho truque, mas que não leva a lado nenhum. --------------------------------------------------  

Esperava, depois da intervenção que fez, ser ripostado com perspetivas de futuro e não 

constantemente com comparação com o passado, até porque a realidade no passado é 

completamente diferente. E vai desiludir o Senhor Vereador Ricardo Simões, pois não tem problema 

nenhum em falar na governação do PSD no passado. Mas aquilo que era a missão da governação 

autárquica naquela altura e a de hoje são completamente diferentes, não se podia gastar tanto em 

festas e festarolas, até 2009, porque era necessário investir em saneamento, em estradas, rede de 

abastecimento de água, rede de eletricidade e os recursos disponíveis eram menores. --------------------  
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Efetivamente, o que era exigível até 2009 é completamente diferente do que é exigível hoje, mas 

ainda assim este Executivo não criou qualquer novidade estrutural em relação ao que foi feito até 

2009. Porque se tem uma Bandeira Azul numa praia foi porque alguém se preocupou em fazer essa 

praia. As únicas praias fluviais do concelho são aquelas que existiam em 2009. ------------------------------  

Se existe a promoção da doçaria conventual no concelho, foi porque alguém se lembrou de criar 

cursos nessa área, incentivar empresários nesse sentido e foi no Executivo anterior. -----------------------  

Foi no Executivo anterior que se começou a falar em desportos radicais, desportos ao ar livre, do 

aproveitamento de Penacova ao nível de desportos de natureza.  ------------------------------------------------  

No que se refere à pista de pesca, que tantas vezes é falada, com certeza há pessoas nesta sala que 

sabem contar a história melhor, mas muito do que de errado se passou, não é sacável a quem 

governou politicamente a Câmara, mas a outras pessoas, até ligadas ao PS e que não colaboraram 

como o deviam ter feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda a este propósito lembrou que antes de 2009 já se realizavam Campeonatos do Mundo de 

Pesca e Europeus naquele local e questionou o que é que este Executivo acrescentou. -------------------  

De qualquer forma, o que acrescentaram não fizeram mais do que era sua obrigação, porque até 

2009 não havia Centro Cultural e aquele Executivo deixou esta infraestrutura com as condições 

necessárias, uma Biblioteca Municipal nova, que hoje permite concretizar várias iniciativas. --------------  

O Executivo anterior não tinha os recursos humanos que existem atualmente, nem a possibilidade de 

ter o dispêndio de hoje, porque tinham outras prioridades. ----------------------------------------------------------  

Por outro lado, falou-se aqui da Junta de Freguesia de Lorvão até 2013 e provavelmente nunca será 

feita justifica em relação ao que foi feito até aquele ano, no que à promoção do Mosteiro de Lorvão 

diz respeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas se o órgão de tubos está reparado, foi graças ao Executivo da Câmara e da Junta de Freguesia. 

Se se começou a falar dos códices medievais, foi porque tiveram a preocupação de ir a Lisboa, falar 

com as pessoas, chamá-las a Lorvão, para poderem dar visibilidade a essas matérias.  -------------------  

Recorda que quando chegou à Junta de Freguesia de Lorvão, devido à insolvência da empresa que 

fez a reparação do Mosteiro, estava ali uma grua abandonada, a destruir a visibilidade do 

monumento, que levou a que quase fosse implicado judicialmente, por a ter mandado remover. ---------  

Chegaram a ter aproximadamente uma iniciativa cultural mensal (era esse o objetivo) no Mosteiro de 

Lorvão, com vários concertos. Provavelmente algumas pessoas só começaram a participar depois de 

virem para Penacova exercer certo tipo de funções e talvez por isso desconheçam o que era o 

passado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Realizaram-se, em Lorvão, concertos integrados no Festival de Música de Coimbra, com grandes 

músicos, os Encontros com o Património, inseridos num roteiro de dinamização cultural do 

património, que traziam ali pessoas de várias partes do País para participar em concertos, de 

altíssima qualidade, e nessa altura não tinham o órgão de tubos. Com tudo o que existe hoje faria 

muito mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como já referiu, não podem estar constantemente com a desculpa de 2009, porém não tem qualquer 

problema, até porque não governou, em dizer que se houve lacuna, se houve erro, foi não ter havido, 

desde logo, uma aposta em criar uma zona industrial. Neste aspeto desilude o Senhor Vereador 

Ricardo Simões, pois entende que essa opção deveria ter sido tomada mais cedo, porém isso 

também não serve de desculpa para que este Executivo não faça mais. ----------------------------------------  

Aliás, julga que é hora de se libertaram, de uma vez por todas, desse fantasma que os persegue, 

desde que estão na Câmara, que é o passado até 2009. Devem pensar no futuro, preocuparem-se 

com a falta de pessoas em Penacova, com a falta de investimento, com os restaurantes encerrados 

por falta de iniciativa em trazer clientes, falta de iniciativa em criar dormidas em Penacova.  --------------  

Devem-se preocupar em estudar porque é que Penacova está em contraciclo com o movimento 

nacional e regional de exponencial aumento de turistas. Quando a nível nacional e regional a 

tendência é de aumento, Penacova continua estagnado ou a diminuir. Nem dados conseguem dar 

sobre os turistas que procuram informações no Posto Turismo de Penacova. ---------------------------------  

Afastem-se desse fantasma … já é tempo! ------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ricardo João Estevens Ferreira Simões -----------------------------------------------------  

Relativamente ao exposto referiu que o Senhor Vereador não o desilude, é apenas a constatação de 

um facto, mas quem sofreu com tudo isso foi Penacova e os penacovenses. ----------------------------------  

Certamente, poderíamos ter mais pessoas a viver em Penacova se essa obra estruturante (Zona 

Industrial da Alagoa) tivesse sido feita. Penacova saiu a perder e ficou mais pobre, desde os anos de 

90 e 91, quando o IP3 começou a ser construído.  --------------------------------------------------------------------  

Isto resultou em muitos anos de atraso e eventualmente se nessa altura tivesse havido essa captação 

de empresas, alavancada pela Zona Industrial, com implantação de indústrias, que conseguissem 

trazer e instalar pessoas em Penacova, a realidade, hoje, seria diferente, teríamos mais gente, mais 

capacidade crítica e mais desenvolvimento. -----------------------------------------------------------------------------  

O principal obstáculo foi o problema estrutural dos anos 90 e princípio da década de 2000 e hoje isso 

reflete-se no desenvolvimento de Penacova. ---------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu com um dado relativo ao último assunto focado: -----------------------------------------------------------  

Embora não seja mérito da sua governação, certamente não foi por mero acaso que o maior 

empregador do concelho de Penacova se instalou aqui recentemente. Foi porque começaram a haver 

condições para isso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

É uma questão que merece reflexão e as duas intervenções respondem um pouco a isso, com todas 

as implicações que daí resultaram. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Todos tem consciência que Penacova não é fácil e é necessário trabalhar todos os dias nesse 

sentido. É isso que importa e nesse aspeto o Senhor Vereador tem razão – devem-se focar no futuro 

e esquecer o passado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No caso da Escola de Artes, tem apenas um ano de existência, ainda é bebé e este Executivo ainda 

está só a entrar na escola primária. ----------------------------------------------------------------------------------------  

É necessário dar tempo ao tempo e de quatro em quatro anos vão sendo julgados. Como já referiu 

em outras ocasiões, é fácil enganar-se, este Executivo, composto por sete elementos, também se 

pode enganar. Mas quando são sete ou oito mil a enganar-se, alguma coisa não está bem e vão 

sendo avaliados por aquilo que fazem ou que não fazem. Também pelo que não fazem, tem 

consciência disso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Posto a votação o ponto n.º 1 - Discussão e Aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 

do Município de Penacova de 2016 e documentos constantes do art.º 46º, da Lei 73/2013, de 3 de 

setembro, foi aprovado por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) contra.---------------------------  

Votaram contra os Vereadores/as Senhores/as: Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro, Luís Pedro 

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

Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------  

 

2 - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS DE PENACOVA PARA 2016. 
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Senhor Vereador Ricardo João Estevens Ferreira Simões -----------------------------------------------------  

Esclareceu que este mapa de pessoal tem apenas uma alteração relativamente ao que foi aprovado 

em setembro, em que estava um lugar previsto de Assistente Técnico, através de mobilidade, sendo 

que neste momento está ocupado, trata-se da Sra. Dulce Maria da Costa Almeida, que veio reforçar a 

equipa do Balcão Único. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pretende-se melhorar a qualidade no atendimento ao munícipe, o chamado front office, investir cada 

vez mais nesse sentido, até porque se desconhece o que o futuro nos reserva relativamente ao 

encerramento de serviços públicos. Por isso é necessário precaver essa situação, como é dever do 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PENACOVA PARA 2016 

RESUMO DOS POSTOS DE TRABALHO 
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Posto a votação a Proposta de Mapa de Pessoal dos Serviços Municipais de Penacova para 2016, foi 

aprovado por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções. --------------------------------------  

Abstiveram-se os Vereadores/as Senhores/as: Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro, Luís Pedro 

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

Mais deliberou submeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------  

 

3 - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E PROPOSTA SALARIAL DA 

PENAPARQUE2 E.M. PARA 2016. 

 

Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------  

Fez a apresentação do Plano de Atividades e Proposta Salarial da Penaparque2 E.M. para 2016, que 

não tem alterações significativas em relação do ano anterior.  -----------------------------------------------------  

De assinalar apenas que deixou de constar no Plano de Atividades o Parque Eólico da Atalhada, já 

que a EDP entretanto comunicou que da avaliação efetuada, este será um projeto para abandonar. ---  

Quanto aos montantes, são previsões e poderão existir algumas alterações em relação aos anos 

transatos, mas genericamente mantém a mesma estrutura. --------------------------------------------------------  

 

Posto a votação o Plano de Atividades e Proposta Salarial da Penaparque2 E.M. para 2016, foi 

aprovado por maioria com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções. --------------------------------------  

Abstiveram-se os Vereadores/as Senhores/as: Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro, Luís Pedro 

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

 

 

Esta ata foi aprovada em minuta para efeitos executórios imediatos.---------------------------------------------  
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ENCERRAMENTO 

 

Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, quando eram 

onze horas e quarenta e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal e pela Secretária da reunião. -------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 

(Humberto José Baptista Oliveira) 
 
 
 
 

A Secretária 
 
 
 
 

(Rosa Maria Martins Henriques) 

 
 
 
 
 
 


