
 

 

 

 
mod G10-CM  

páginas 1 | 31 
Ata nº 6 da reunião de 20-03-2020  

ATA n. 6/2020  
 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte, por videoconferência, realizou-se uma 

reunião ordinária 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), Sandra Margarida Ralha da Silva, Ricardo João Estevens Ferreira Simões, António 

Simões da Cunha Santos, Luís Pedro Barbosa Antunes e Magda Alexandra Maia Rodrigues. ------------  

 

Secretariou a reunião a Assistente Técnica Paula Alexandra de Almeida Dias. -------------------------------  

 

Local: Face à evolução do surto de Coronavírus (COVID-19) em Portugal, o Município de Penacova 

alinhado com o Plano de Contingência aprovado e colocando em prática algumas medidas de 

prevenção, a presente reunião foi realizada por videoconferência. ------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente declarou aberta a reunião quando eram quinze horas e trinta e cinco minutos. ---  

 

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

I 

Período de Antes da Ordem do Dia 

1 - Intervenção do Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  

2 - Intervenção da Vereação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

I 

Período da Ordem do Dia 

1 - Proposta de Saída da APIN, no cumprimento da recomendação aprovada por unanimidade em 

Assembleia Municipal de 11 de março de 2020.------------------------------------------------------------------------  

2 - Aprovar a recomendação da Assembleia Municipal para a APIN creditar o valor cobrado a quem 

não é servido pela rede pública de saneamento e corrigir eventuais erros de faturação. --------------------  

3 - Criação de um Grupo de trabalho para acompanhamento deste processo até à definição de um 

tarifário que cumpra as Leis e os regulamentos aplicáveis de forma a poder ser adotado pelo 

município sem prejuízo para o concelho e para os munícipes. -----------------------------------------------------  

I 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1 - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. ---------------------------------------------------------------  

Fez a atualização das reuniões que vão realizando, relativas ao COVID-19, sem prejuízo de solicitar a 

coadjuvação sempre muito especial do Senhor Vereador António Simões, que acompanha esta 

situação, com canal aberto para retificar ou atualizar a informação disponível. --------------------------------  

Na nossa região, ACES do Baixo Mondego e ACES Pinhal Interior Norte, estão confirmados 24 

casos, sendo 21 no concelho de Coimbra. Penacova ainda não tem nenhum caso reportado, mas 

admito que, face às circunstâncias, é difícil que não venha a acontecer. ----------------------------------------  

Relativamente aos equipamentos essenciais, verifica-se uma grande dificuldade na sua aquisição por 

parte de todas as entidades, uma realidade que não é exclusiva do nosso país, de qualquer forma 

vamos procurando colmatar essas necessidades. ---------------------------------------------------------------------  

A mensagem que partilho, da reunião que decorreu ontem, por videoconferência, com todos os 

Presidentes da Comunidade Intermunicipal, com o CODIS, com o Dr. Pedro Pimentel, em nome da 

ARS, é que as pessoas se mantenham em casa. Esta e a política que está em cima da mesa, na 

tentativa de mitigar o contágio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste contexto articulámos algumas questões, nomeadamente com os serviços do Município e as 

Juntas de Freguesia, no sentido de chegar mais depressa às pessoas, designadamente aquelas que 

sendo autónomas já estão no grupo de risco, pela idade, evitando as saídas desnecessárias do seu 

domicílio, aliás até no seguimento do que foi aprovado ontem em Conselho de Ministros. -----------------  

Na atual circunstância há alguma segurança ao nível da capacidade de resposta em relação à 

população que é apoiada pelas IPSS, pois estas instituições fazem bem o seu trabalho, no entanto 

existe o outro grupo já referido, que requer a implementação de medidas que mitiguem essa situação, 

e é isso que estamos a concretizar. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Outro aspeto que tem sido partilhado com alguma apreensão, embora essa questão possa ser mais 

premente em outros concelhos, refere-se à vinda de pessoas de zonas de risco, nomeadamente os 

que regressaram de Lisboa para as aldeias, os emigrantes, alguns estrangeiros que aqui residem e 

que estiveram nos seus países de origem e da obrigatoriedade ou não de os colocar em quarentena. 

Supostamente, as autoridades de saúde estão a avaliar essa possibilidade, mas neste momento não 

é uma obrigação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No nosso concelho há um conjunto de pessoas que trabalham fora, inclusive no estrangeiro, 

regressam a casa apenas ao fim-de-semana, nomeadamente os camionistas, que podem colocar em 
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risco os que lhe são mais próximos, sendo que para esses ainda não há nenhuma medida que os 

obrigue a adotarem cuidados especiais. ----------------------------------------------------------------------------------  

Face a esta realidade, apelamos ao bom senso de todos e nesse sentido procurámos sensibilizar as 

empresas para esta eventualidade e a verificar-se algum tipo de sintomas, que evitem regressar ao 

domicílio sem contactar as autoridades de saúde. ---------------------------------------------------------------------  

Ficou ainda acordado fazer uma base de dados dos dezanove Municípios, onde cada um coloca os 

meios e recursos disponíveis para apoiar outros em caso de necessidade, através de uma plataforma 

que fica disponível a partir de segunda-feira. Permite avaliar o que existe em cada um dos 

Municípios, que possa auxiliar na prestação dos diversos serviços e no apoio à população. Contudo 

face às dificuldades existentes neste âmbito, eventualmente não será muito pertinente, uma vez que 

esta falta de meios é geral. De qualquer forma ficou agendada uma reunião para a próxima terça-

feira, onde esta questão será avaliada. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

2 - INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador António Simões da Cunha Santos --------------------------------------------------------------  

Corroborou as palavras do Senhor Presidente da Câmara e acrescentou que a nível municipal estão 

a tomar um conjunto de medidas e identificados alguns problemas. ----------------------------------------------  

A atual situação exige grande capacidade de liderança, de forma a minimizar o impacto desta 

pandemia. Será um período prolongado, com situações difíceis, de vária ordem, politica, social, 

económica, sanitária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Queremos acreditar que estamos preparados para enfrentar estas situações, há medidas a 

implementar, minimamente elencadas, na expetativa de esta situação seja ultrapassada da melhor 

forma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer também que estou a trabalhar em permanência com as respetivas entidades, no sentido de 

implementar as medidas que se impõe a cada momento. -----------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do COVID-19, depois do esclarecimento do Senhor Presidente da Câmara e 

do Senhor Vereador António Simões, fica a minha apreensão em relação a esta situação, dado o 

período complexo que estamos a atravessar, à escala global. -----------------------------------------------------  
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A este respeito temos confiança quer nos Bombeiros Voluntários, quer na Câmara Municipal, para 

agir da melhor forma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Magda Alexandra Maia Rodrigues ----------------------------------------------------------  

Começou por se solidarizar com a situação que vivemos e dar um voto de reforço positivo, confiança 

absoluta e reconhecimento em relação ao que está a ser efetuado, colocando-se novamente à 

disposição para o que for necessário. Dirige este reforço positivo e voto de confiança, em especial 

aos nossos Bombeiros, que neste momento estão no Quartel, privados do contacto com as suas 

famílias.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a disponibilidade manifestada pelos Senhores 

Vereadores/as relativamente a esta questão, sendo que neste momento a recomendação é ficar em 

casa. Dentro do possível vai cumprir, consciente que isso nem sempre é exequível, dadas as funções 

que exerce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Agradece ainda aos Bombeiros Voluntários, que neste momento são os verdadeiros heróis, dando 

uma palavra de solidariedade para os elementos que permanecem no quartel. -------------------------------  

 

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

Deixou um agradecimento a todos os trabalhadores do Município de Penacova, os que estão em 

teletrabalho ou em apoio à família, extensivo ao pessoal dos serviços de águas, saneamento e 

recolha de resíduos sólidos urbanos. Estes são serviços essenciais, os trabalhadores têm que andar 

no terreno, com os riscos inerentes às funções que exercem, em particular os afetos à recolha de 

resíduos sólidos urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto uma palavra em especial para estes últimos, uma vez que são aqueles que estão mais 

expostos ao risco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Salientou que a recolha de resíduos sólidos urbanos é uma questão preocupante, pelo risco de 

contágio e ainda pelo acréscimo que se está a verificar em termos de recolha. -------------------------------  

Deixa igualmente uma palavra de reconhecimento para essas equipas que estão no terreno. ------------  
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Nessa matéria estão definidas quatro áreas essenciais na atividade do Município, duas delas em 

funcionamento efetivo, sendo expectável que as outras duas possam vir a ser necessárias. Para já o 

serviço de água e recolha de resíduos sólidos urbanos e no futuro, se necessário, os serviços de 

Proteção Civil e Ação Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

I 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 - PROPOSTA DE SAÍDA DA APIN, NO CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO APROVADA 

POR UNANIMIDADE EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 11 DE MARÇO DE 2020. -----------------------  

 

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

Relativamente ao assunto em análise, o Senhor Presidente salientou que neste momento a APIN é o 

menor dos problemas, face ao atual enquadramento, mas na verdade têm uma responsabilidade, que 

não quis deixar de exercer, relativamente ao que foram as decisões da Assembleia Municipal, 

enquanto órgão deliberativo deste Município. ---------------------------------------------------------------------------  

Fazendo o enquadramento de destacar que todos nós sabemos porque aqui estamos e percebemos 

a razão desta proposta de deliberação: a Assembleia Municipal deliberou, “politicamente”, em 

consonância com as propostas que hoje se apresentam, mas para a efetivação da saída do Município 

de Penacova da APIN há um conjunto de formalismos que se impõem. -----------------------------------------  

De acordo com os assuntos que constam desta reunião, a Câmara Municipal propõe à Assembleia 

Municipal a aprovação destes pontos, no cumprimento do que foi a posição manifestada e é essa a 

minha proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dar nota que esta foi uma deliberação que acatou o sentimento generalizado da população e nesse 

aspeto faço mea culpa, porquanto não tinha consciência da sua dimensão exata desta situação. 

Tivemos oportunidade de falar sobre estas questões durante o debate, até focando alguns casos 

particulares, que eventualmente não serão todos corretos, pois neste tipo de situações mistura-se o 

que é verdade com o que é mentira, o que ouviram dizer, o que nunca foi nem será, com o que há-se 

ser. Mas votando favoravelmente estas propostas estamos a caminhar no sentido de acolher o que é 

o sentimento das populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Também não é menos verdade que há um futuro e como já disse vai fazer-se história. Em Penacova 

o processo da APIN começou com a deliberação da Assembleia Municipal do dia 29 de abril de 2003, 

onde se deu o primeiro passo para chegarmos a este momento. --------------------------------------------------  
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Mas, ultrapassando esta questão, pretendo fazer a história até ao momento, embora de futuro não 

imagino qual possa ser, se ficamos melhor, pior ou igual. Não posso adivinhar, apenas perspetivar. ---  

Da minha parte considero estar a propor o que é o sentimento do povo de Penacova, relativamente 

ao processo da APIN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto assumo que fiz propostas contrárias às que hoje apresento para serem votadas. ----------------  

 

Senhor Vice-Presidente João Filipe Martins Azadinho Cordeiro ----------------------------------------------  

Referiu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A proposta de adesão à APIN foi aprovada sem votos contra, na reunião de câmara do dia 

19/12/2108. Repito sem votos contra dos presentes e estavam todos os sete vereadores. Também 

me recordo que foram várias as reuniões anteriores em que o Presidente Humberto Oliveira 

respondeu, esclareceu, apresentou estudos e fez pontos de situação da possível agregação. Ou seja 

no dia 19/12/2018 tínhamos em nosso poder a informação para se dizer sim ou não. E não optar pela 

solução mais fácil… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Importa dizer isto: A adesão à APIN não foi nenhum capricho do presidente, como quiseram fazer 

passar à opinião pública. E informados e em consciência todos votámos e nenhum de nós os sete se 

opôs à entrada de Penacova na APIN. Conscientes TODOS que, naquela data, seria a melhor 

solução para Penacova e para os seus munícipes.  -------------------------------------------------------------------  

Vamos à Assembleia Municipal de 29 de fevereiro e começo por dar uma palavra ao presidente da 

camara, pela coragem de tentar explicar-se, de se tentar fazer ouvir perante a população. Quantos de 

nós teríamos a coragem de falar naquele púlpito no lugar do presidente? E reconheço que estava ali 

muito do povo que não se conformou com a situação e que se queria fazer ouvir, outros houve que 

logo se misturaram a assobiar para o lado, sorrindo e batendo palmas a alguns insultos que se 

ouviam e muitas mentiras como aquela de o presidente da camara receber um ordenado chorudo da 

empresa, entre outras. Uma clara campanha de difamação… -----------------------------------------------------  

E foi nesse mesmo dia, que o presidente da camara e o presidente da assembleia, o Humberto e o 

Pedro, dois amigos, dois penacovenses, souberam perceber que o processo de adesão à APIN não 

estava a ser o mais correto e que seria necessário tomar medidas. E a solução articulada foi a saída 

do Município de Penacova da APIN. Mesmo sabendo todas as consequências que essa decisão teria, 

quer a nível pessoal, quer a nível político. E quantos decisores políticos teriam esta coragem?!?!  ------  

Logo aqui o PSD viu a sua estratégia de denegrir a imagem da pessoa que lidera o município há mais 

de dez anos, sempre com maiorias claras, ir literalmente por água abaixo … e virou-se para o 
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presidente da assembleia municipal, colocando até em dúvida a amizade, como se a decisão tivesse 

sido unilateral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hoje aqueles que dizem, que o PS abandonou e derrubou o presidente da câmara, eram os mesmos 

que na assembleia de 29 de fevereiro sorriam à espera de qualquer coisa.  -----------------------------------  

Recordo a última frase da proposta do PSD apresentada na Assembleia: “O Presidente e os seus 

vereadores estão de tal forma conformados e comprometidos com a APIN, que não tem coragem 

nem capacidade para alterar o rumo que esta entidade está a seguir”. No que ficamos então? E 

queriam que o PS votasse a favor de uma proposta cujo teor, mais do que a preocupação com a 

questão da água era atingir o presidente e os seus vereadores? Afinal quem está a querer tirar 

proveitos políticos desta situação.------------------------------------------------------------------------------------------  

Conheço pessoalmente o Pedro e o Humberto, muito antes de qualquer um dos dois sonhar ocupar 

os lugares que hoje ocupam. Sei da amizade que tem. Reconheço que a decisão podia causar 

desconforto, mas ambos pensaram no que seria melhor para Penacova nesta fase, sabendo que os 

oportunistas e políticos de bancada tratariam de fazer as suas jogadas. Mas quando as coisas são 

feitas racionalmente e de forma aberta, a relação institucional e principalmente pessoal permanecerá.  

Uma última palavra para o presidente Humberto. Como último mandato este não é com certeza o 

mandato que desejaria…nenhum de nós, nenhum dos autarcas deste país…o incendio de 15 de 

outubro, o acidente em Gondelim que sabemos que também o afetou por serem ali as suas raízes, as 

tempestades Wesley e Elsa, e agora este momento que atravessamos, fazem com que muitos dos 

esforços tenham de ser dedicados a estas causas. Mas cá estamos, até ao fim, para seres recordado 

como o Homem que manteve o tribunal em Penacova, que deu bandeiras azuis às nossas praias, 

que criou o projeto Escola de Artes, que deu incentivos à natalidade, que apoiou as nossa 

coleticvidades como ninguém, que fez surgir o Centro Educativo de Lorvão, que apoiou 

financeiramente a descentralização das juntas de freguesia, que ofereceu os livros escolares, que 

promoveu turisticamente a marca Penacova, que criou condições para um parque industrial, entre 

outras coisas…mas cá estaremos para também ficares recordado pelo Centro Educativo de Figueira 

de Lorvão, pelas estradas na freguesia de Carvalho, pelo Parque do Ténis, pela Casa das Artes, pelo 

Centro Interpretativo de Lorvão, pela Casa Museu António José de Almeida, entre outras… --------------  

Desafios não faltam, mas neste momento vivemos o maior de todos e é neste que temos de nos 

focar… -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  
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Na sua intervenção, começa por se focar na proposta que é apresentada e fazer um pouco de história 

relativamente ao hiato de tempo que decorre entre a adesão à APIN e a proposta de saída. Fala-se 

na reunião de Câmara de 19 de dezembro de 2018, onde todos em consciência tomámos uma 

decisão. Fala-se também na decisão votada em sede de Assembleia Municipal de 22 de dezembro 

de 2018, mas depois não se fala em tudo o que aconteceu. --------------------------------------------------------  

Chamo a atenção que a nossa preocupação com a APIN, nomeadamente do PSD, não é de agora, 

eu próprio me envolvi em alguns fóruns de discussão, assim como os meus colegas, e tomámos 

algumas posições públicas. Desde logo em 27 de dezembro de 2018, mais tarde em 17 de fevereiro 

de 2019, em 14 de dezembro de 2019, em 17 de janeiro de 2020. Lembro que na reunião de 26 de 

fevereiro de 2020, inclusivamente, fizemos uma recomendação. --------------------------------------------------  

Isto porque em 17 de janeiro de 2020 surgiu um dado novo, quando foi apresentado o tarifário da 

APIN e é aqui que está o ponto de inversão de todo este processo. Até aí essa questão não tinha 

sido discutida e o processo era mais ou menos pacífico. ------------------------------------------------------------  

Lembro, a este respeito, que estes tarifários já tinham sido votados, foram discutidos no seio da APIN 

e apenas foram presentes ao Executivo para ratificação. Não intervimos na sua definição, foram 

elaborados por uma equipa criada para esse efeito, não foram presentes à Câmara Municipal para 

dizermos se concordávamos ou não. --------------------------------------------------------------------------------------  

Face à brutalidade do aumento dos tarifários, foi aí que tomámos uma posição pública muito mais 

assertiva, realçando contudo que nenhum de nós tomou uma posição extrema relativamente a esta 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E a exemplo disso, lembro que na reunião de 26 de fevereiro de 2020, pretendia apresentar uma 

proposta, para ser discutida e por sugestão do Senhor Vereador António Simões, transformámos a 

nossa proposta em recomendação. Portanto nós recomendámos, apelámos ao bom senso. --------------  

Mas, qual não é o nosso espanto, nesse mesmo dia, e aí sim vimos o Senhor Presidente da Câmara, 

na comunicação social, a reiterar de tudo o que nós tínhamos contrariado, para falar novamente dos 

investimentos e por isso nós tomámos uma posição pública. -------------------------------------------------------  

Neste âmbito realçar que se há um movimento popular que teve um papel importante no culminar 

deste processo, na realidade o PSD teve algum papel nesta matéria de chamada de atenção. E a 

nossa proposta / recomendação foi vista por mais de cinquenta mil pessoas e mais de setecentas 

partilhas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi isto que aconteceu e a partir daí começou a perceber-se da dimensão da situação. --------------------  
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Ademais, as pessoas começaram a receber as faturas e a verificar que não tinham aquele aumento 

de 10%, 15%, 20% ou até de 30%, tinham aumentos, mesmo agora retirado o saneamento, ou outra 

situação menos bem analisada, na ordem dos 100%. ----------------------------------------------------------------  

Em suma, há aqui toda uma história que não foi bem contada. Não houve uma adesão à APIN e uma 

saída da APIN, houve um histórico e nós tomámos posição em relação a esta matéria. Temos pena 

que não nos tenham ouvido porque efetivamente se esta situação tivesse sido bem analisada, 

provavelmente até na nossa casa teríamos pessoas com outra sensibilidade, pelo conhecimento que 

tem nestas matérias, e este caso poderia ter um desfecho diferente. --------------------------------------------  

Face à inflexibilidade que foi demonstrada pela APIN, que depois da Assembleia Municipal de 29 de 

fevereiro, onde foram apresentadas algumas propostas e em 6 de março, alguns os Presidentes de 

Câmara ainda vieram tentar justificar o injustificável. Nessa ocasião, se porventura tivessem dado a 

mão à palmatória, evitavam mais tarde ter de reduzir os tarifários.------------------------------------------------  

Portanto o histórico não é descrito nesta proposta e por isso importa ficar retratado, no sentido de 

esclarecer que sempre estivemos atentos a esta questão, sendo um tema que nos preocupava de 

sobremaneira. É pena que tenha tido este desfecho, mas a partir de determinada altura percebemos 

que já não havia condições para isso. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Remetendo para a intervenção do Senhor Vereador Pedro Barbosa, pretende deixar algumas notas 

em relação às questões levantadas e até remetendo para o que se passou na última Assembleia 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer que a determinada altura até cheguei a ser acusado de andar a enganar as pessoas, ou algo do 

género e isso não aconteceu, até porque os estudos feitos estavam bem explícitos.  -----------------------  

No final de 2018 ou início de 2019, quando estas questões começaram a ser discutidas, e o Senhor 

Vereador participou numa reunião, todos nós fomos convidados para esse efeito, nomeadamente os 

membros da Assembleia Municipal, e segundo julgo saber apenas o Senhor Deputado Álvaro 

Miranda participou.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação aos aumentos dos tarifários, deixar duas notas. O estudo não refere qual o aumento para 

cada consumidor, para cada tipo de tarifário, ou para cada tipo de consumo. No entanto nos 

documentos que fazem parte do processo, nomeadamente para o referencial internacional dos 10 

m3, na página 83) do estudo de agregação, que aprovámos em reunião de Câmara de 19 de 

dezembro de 2018 e na Assembleia Municipal de 22 do mesmo mês, consta o aumento médio de 
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43% para os 10m3, para os consumidores domésticos. Mas estes 43%, que são de facto uma 

brutalidade em termos percentuais, representavam na média dos Municípios que foram estudados na 

altura, 7,25€/mês, isto é, estamos a falar de 0,24€/dia. --------------------------------------------------------------  

Este é o primeiro aspeto que importa referir, porque por vezes colocamos as questões dos 

referenciais nas percentagens, o que é um risco, pois se a base for baixa, passar de um para dois 

representa 100%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, nas várias questões levantadas pelo público, algumas pessoas comparavam faturas 

de 20 m3 com faturas de 39 m3, isto é, comparavam faturas com diferentes consumos. Constatei 

ainda uma fatura de um agregado familiar com um consumo de 30 m3 e questionei se tinha esse 

gasto. Respondeu-me que não, resultava de uma estimativa, mas que em meses de verão isso 

acontecia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste caso realço que qualquer agregado familiar que gaste 30 m3/mês de água, tem que pagar 

muito, seja a que entidade for. E o futuro o dirá. -----------------------------------------------------------------------  

Quando à percentagem que vem sendo debatida, do suposto aumento de 10%, esclarecer que surgiu 

na sequência de uma questão abordada pelo meu colega de Vila Nova de Poiares, onde o tarifário já 

é elevado e referia-se a consumos até 10 m3. --------------------------------------------------------------------------  

Por conseguinte, referia-se ao caso concreto de Vila Nova de Poiares, porém, na conferência de 

imprensa de apresentação da APIN há um jornalista que faz uma pergunta e infelizmente ficámo-nos 

pela estimativa dos 10%. Na realidade não estava a falar para todos os consumidores, mas para o 

caso concreto de Vila Nova de Poiares e para o referencial dos 10 m3. -----------------------------------------   

Quanto à alegada inflexibilidade da APIN sabemos que não é verdade, até porque a empresa tem 

tomado decisões exatamente no sentido dessa flexibilidade. Não podendo adivinhar o futuro, apenas 

prever, é verdade que neste momento é um projeto instável, mas se conseguir sobreviver a este 

tumulto obviamente que é possível baixar os tarifários, tal como a empresa fez. ------------------------------  

Os tarifários estavam definidos na perspetiva de a empresa ter condições para transformar vermelhos 

e amarelos, em verdes, de acordo com as diretrizes da ERSAR, mas com certeza também vai ser 

necessário baixar o investimento, baixar os custos de manutenção, como fazemos todos os dias. ------  

Para dar um exemplo, em relação a Penacova, embora reconhecendo que será um dos melhores 

sistemas, há uma componente em que não o é, concretamente o serviço de limpeza de fossas. E 

obviamente que este tarifário da APIN iria permitir, no futuro, termos condições para que esse serviço 

não tivesse dois meses de espera, como hoje acontece. Portanto pressupunha esta possibilidade. -----  
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Dizer ainda que votar a favor da saída da APIN também foi votar contra investimentos importantes no 

nosso concelho, em matéria de saneamento, nomeadamente no Silveirinho, na Carvoeira, em 

Figueira de Lorvão e abastecimento e água a Sazes e Midões, cujos termos de aceitação já estavam 

inclusivamente assinados para apoio pelo POSEUR.  ----------------------------------------------------------------  

Para além disso, só no concelho de Penacova previam-se mais de 600.000€ de investimento em 

eficiência hídrica, além de outra candidatura em vias de ser aprovada, de várias componentes, 

nomeadamente de aquisição de dois carros de recolha de resíduos sólidos urbanos, que à partida 

seriam para Penacova e Vila Nova de Poiares. ------------------------------------------------------------------------  

O tarifário da APIN acautelaria estas questões, tal como o ponto que consta desta reunião, em 

sequência da proposta que fiz na Assembleia Municipal e também do PSD, da constituição de um 

grupo de trabalho para acompanhar a questão dos novos tarifários e por isso vamos aguardar pelos 

resultados, para definição dos mesmos. Mas não podemos esquecer que se esse tarifário não 

corresponder a 90% do grau de recuperação dos custos, a não ser que as regras mudem, implica a 

devolução de todos os fundos comunitários que recebemos para os investimentos em Chelo, 

Chelinho e Telhado. Ou seja, votar contra os tarifários que aprovámos em setembro de 2019 também 

é votar a favor da devolução dos fundos comunitários que recebemos, até à data garantidos 

672.000€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, no futuro, quem estiver a exercer estas funções pode ver-se forçado a fazer a devolução 

deste montante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para terminar, como digo não adivinho o futuro, mas prevejo, e basta ver qual vai ser a evolução dos 

tarifários em alguns concelhos vizinhos, como Arganil, Miranda do Corvo, e Condeixa. Verifiquem 

ainda os tarifários que alguns consumidores de Vale de Ana Justa pagam às Águas do Planalto, que 

pagam IMI e IRS no concelho de Penacova. ----------------------------------------------------------------------------  

Admito, relativamente a esta matéria, que se para o Município de Penacova a solução for ficar 

sozinho, dentro de pouco tempo estaremos com os tarifários a esse nível e abdicámos de 

investimento que poderíamos ter executado. Na possibilidade de nos podermos agregar a Coimbra, 

possivelmente esse tarifário não será tão duro, embora desconheça se este Município tem condições 

para manter o mesmo nível de tarifários que tem hoje. ---------------------------------------------------------------  

Receio que num futuro muito próximo, se calhar mais bem comunicado, de forma mais serena, 

estejamos a pagar o mesmo tarifário e já não seja possível fazer o investimento, mas obviamente que 

espero que isso não aconteça. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Ricardo João Estevens Ferreira Simões -----------------------------------------------------  
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Fez a seguinte intervenção: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hoje concretiza-se a saída do Município de Penacova da APIN em sede de reunião de Câmara. --------  

Quero evidenciar o nervosismo e oportunismo político carregado de cinismo e hipocrisia do PSD de 

Penacova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sim, a Sra. Vereadora Magda Rodrigues brindou-nos na 4a feira com um dos maiores exercícios de 

hipocrisia política de que tenho memória.  -------------------------------------------------------------------------------  

E hoje assistimos a algo semelhante: -------------------------------------------------------------------------------------  

- Em primeiro lugar, o PSD, de liderança frouxa, pedia a demissão do Sr. Presidente da Câmara; 

insultou-o na praça pública; incentiva e subscreve as várias intervenções no conteúdo e na forma do 

Presidente da União de Freguesias de Friúmes e Paradela, entre outros elementos do seu Partido 

que procedem de igual modo; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em segundo lugar, este é o mesmo PSD, de liderança frouxa, que vem agora pela voz da Sra. 

Vereadora Magda manifestar preocupação com o Sr. Presidente da Câmara. ---------------------------------  

Pura hipocrisia política. Primeiro batem e depois escondem a mão!… -------------------------------------------  

Não se preocupem! Preocupem-se apenas convosco, com a vossa liderança frouxa, e com o vosso 

Partido que já têm muito, mas mesmo muito com que se preocupar. ---------------------------------------------  

Nós bem percebemos a vossa frustração e desespero! Já o explicarei mais à frente... ----------------------  

Este PSD, de liderança frouxa, bem tentou um golpe de oportunismo político, porque se tentou 

aproveitar de um movimento popular, para tentar ganhar uns votitos e assaltar o poder, uma vez que 

não o conseguem de outra maneira – nas urnas.  ---------------------------------------------------------------------  

Vejam que até chegaram a pedir a demissão do Presidente da Câmara! Com que legitimidade!? A 

que propósito! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não se esqueçam: o PSD de Penacova, nem na reunião de câmara, nem na Assembleia Municipal 

votou contra a entrada na APIN, tendo alguns votado a favor, como os Presidentes de Junta eleitos 

nas suas listas. E outro dos vossos de nome Mauro Carpinteiro até afirmou e vou citar “a criação 

deste sistema é necessário e compreende-se à luz de uma gestão mais eficiente e eficaz”. Lá está: 

liderança frouxa! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Veio agora a Sra. Vereadora e o PSD de forma cínica e hipócrita, colocar a questão e o ónus em 

cima de outros, tentando arranjar desculpas, sendo isso fruto da tal liderança frouxa e sem mais nada 

para dizer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Refiro que logo a seguir à suspensão dos trabalhos da reunião da Assembleia Municipal de 29 de 

fevereiro, estive EU a presidir à mesa da reunião da Comissão Política do PS de PENACOVA, onde 

60 pessoas mandataram o Dr. Humberto Oliveira e o Engº. Pedro Coimbra para, sozinhos, estudarem 

e depois apresentarem na Assembleia Municipal que retomou os trabalhos a 11 de março, uma 

proposta que defendesse os interesses do Concelho e das nossas populações. -----------------------------  

Foi o que os dois fizeram e fizeram-no muito bem! --------------------------------------------------------------------  

A proposta apresentada pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Penacova foi inteiramente 

concertada, coordenada e apoiada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Penacova, durante 

os dias em que a Assembleia esteve suspensa. -----------------------------------------------------------------------  

Aliás, Humberto Oliveira e Pedro Coimbra agiram como sempre fazem há muitos anos e continuarão 

a agir da mesma maneira por mais que vos doa e custe. ------------------------------------------------------------  

Explico agora a vossa frustração e desespero: -------------------------------------------------------------------------  

A vossa frustração e desespero ficou clara na cara dos membros da bancada do PSD no dia 11 de 

março e levou-vos à desorientação total com mais insultos grosseiros e desorientação total - lá está o 

que toda a gente diz: liderança frouxa! ------------------------------------------------------------------------------------  

Verdadeiramente, os senhores ficaram desesperados e frustrados com a proposta apresentada 

porque ingenuamente - lá vem outra vez a liderança frouxa - não contavam com a solução por nós 

apresentada e, ainda por cima, tiveram de a votar favoravelmente.-----------------------------------------------  

O vosso desespero e frustração vem, por outro lado, porque na verdade nem queriam sair da APIN! --  

Queriam apenas continuar a insultar, a denegrir, a maltratar o Presidente da Câmara, com mentiras 

sobre o seu carácter, na má-língua, com insultos em manifestações e nas redes sociais. ------------------  

À falta de melhor era isso que queriam, porque mais nada conseguem fazer. Nem uma proposta nem 

uma ideia. Zero! Lá está outra vez a liderança frouxa! ----------------------------------------------------------------  

POR MAIS QUE VOS DOA FOI ASSIM: ---------------------------------------------------------------------------------  

1)- O PS e os seus autarcas perceberam bem as populações pelo que elas nos comunicaram 

pessoalmente e por telefone em inúmeras conversas. ---------------------------------------------------------------  

E, por isso, agimos em conformidade, em coordenação entre presidentes de Câmara e da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2)- O PSD ficou “sem tapete”, apanhado de surpresa. Caiu com estrondo, desespero e frustração! Até 

gritavam... Não era isto que esperavam nem era isto que queriam. -----------------------------------------------  
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Lá está outra vez: liderança frouxa, pois estava bom de ver que este seria sempre um caminho 

possível! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR FIM, QUE TAMBÉM SEI QUE VOS DÓI: -------------------------------------------------------------------------  

O Partido Socialista orgulha-se do Homem Humberto Oliveira, de tudo o que tem feito não só pelo 

PS, mas principalmente por Penacova. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sei que alguns, com dor desde 2009, lhes custa engolir o Homem que nem em décimo teria mérito 

para ir na lista do PSD e já é presidente há quase 11 anos. --------------------------------------------------------  

Estarão a pensar em tudo o que este Homem fez, infligindo as maiores derrotas eleitorais ao PSD 

local, e tendo o carinho e reconhecimento das pessoas. -------------------------------------------------------------  

O Homem, o Presidente Humberto Oliveira, sempre lutou, luta e lutará pelo desenvolvimento da sua 

Terra e pelo bem-estar dos Penacovenses, deixando a quem lhe suceder uma herança bem melhor 

do que aquela que recebeu - recebeu um concelho cinzento, parado, amorfo, deprimido, sem projetos 

e sem ideias. Quando o deixar, deixá-lo-á muito, mas muito melhor! Isso também vos dói, bem sei! ----  

E foi com este propósito que defendeu a entrada neste sistema intermunicipal, podendo com isso ter 

acesso aos fundos comunitários, para já, só possíveis por esta via e com o intuito de melhorar a rede 

de água e saneamento do nosso concelho de Penacova. -----------------------------------------------------------  

E FINALIZO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Humberto Oliveira com humildade e inteligência, percebeu bem que não era essa a vontade da 

população e articulou com o Pedro Coimbra a saída do Município da APIN. -----------------------------------  

Bem-haja aos dois! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informo que tornarei publica esta minha intervenção. -----------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Sandra Margarida Ralha da Silva ------------------------------------------------------------  

Na sua intervenção pretende fazer algumas considerações, começando por dizer que todos nós 

podemos contribuir para a história e para nos libertarmos destes momentos difíceis que estamos a 

atravessar, desejando que melhores dias se sucedam. --------------------------------------------------------------  

Isto aplica-se também à questão da água, que seja fornecida em quantidade e qualidade de forma a 

preservar esse bem essencial às populações e também para ultrapassarmos esta crise do COVID-19.  
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Dizer que enquanto Vereadora da Educação, tenho muito orgulho em trabalhar com o Dr. Humberto 

Oliveira, bem como com os meus colegas Vereadores, pelo profissionalismo, pela amizade e pela 

camaradagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

É uma honra trabalhar com o Senhor Presidente da Câmara, que como sempre digo tem uma 

inteligência acima da média, o que contribui para que tenhamos muitas coisas boas em Penacova e 

que foram enunciadas pelos meus colegas de Vereação. Estamos aqui para cumprir e para dar o 

melhor às populações, foi para isso que fomos eleitos e é esse o foco. -----------------------------------------  

Relativamente à APIN, é verdade que integrámos o sistema, mas não é menos verdade que a partir 

do momento em que os tarifários aumentaram exponencialmente e surgiu a questão de o 

saneamento estar a ser cobrado a quem não usufrui desse serviço, tivemos de refletir. --------------------  

No dia 29 de fevereiro percebemos que tínhamos de reformular esta questão. Deixo aqui a minha 

posição clara, de que não posso concordar com a atitude demagógica que particularmente o PSD, 

ainda na última reunião isso foi apresentado, tentou passar para a opinião pública e de certa forma o 

oportunismo de fazer crer que não estamos em sintonia e que não temos vontade de dar sempre o 

melhor às populações. Claro que sim. Não vou entrar nesses pormenores porque não considero 

pertinentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considero pertinente sim fazer uma última consideração. O PS sempre esteve ao lado das 

populações, está neste momento e continuará a estar. A atitude e a moção que foi apresentada e 

concertada sempre com o nosso Presidente da Câmara, Humberto Oliveira e o nosso Presidente da 

Assembleia Municipal, Pedro Coimbra, foi uma posição que a todos surpreendeu, pela positiva, 

porque ouvimos as pessoas, na perspetiva de lhes dar sempre o melhor. --------------------------------------  

Quando algo acontece de menos bom também sabemos reconsiderar, ouvir as pessoas, no sentido 

de lhes proporcionar o melhor, dentro do razoável. Sabemos que no âmbito dos serviços de água e 

saneamento, hoje as questões são difíceis, preocupantes, mas procuramos colocar sempre em 

primeiro lugar as famílias e as suas capacidades para fazer face a estas despesas. ------------------------  

Por isso foram apresentadas e muito bem, pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, três 

propostas principais, que permitem, acima de tudo, fechar um ciclo e abrir um novo, com esperança, 

motivação, colocando as populações em primeiro lugar, indo de encontro às suas necessidades. -------  

Se até aqui infelizmente não tem conseguido aumentar o tarifário da água, por vários motivos, a partir 

deste momento isso tem que ser possível, por vários fatores externos. E todos nós, com a criação do 

grupo de trabalho, com as recomendações que estão a ser feitas e aqui também a importância 

principal ao povo que saiu à rua. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi dito que as pessoas não nos viram. Pura demagogia, infelizmente, porque estávamos todos lá, no 

dia 29 de fevereiro, continuamos a estar até que o povo assim queira. Mas só fazemos o que o povo 

pretender, vamos continuar de cara levantada, a apoiar o Humberto Oliveira, o Pedro Coimbra e 

todos nós. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Porque todos nós, também com o vosso apoio, sem demagogia, vamos conseguir com o grupo de 

trabalho encontrar soluções. Se não conseguirmos fazer outras iniciativas, pelo menos temos que 

apoiar as pessoas, diminuindo o tarifário ou naquilo que for necessário para que não saiam 

prejudicadas. É essa, sempre foi e vai ser a nossa vontade. -------------------------------------------------------  

Vocês que muitas vezes pretendem a demagogia vão também entender que as pessoas são acima 

de tudo, inteligentes e sabem o que querem. ---------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

Fazendo algumas observações em relação ao que foi referido salientou: ---------------------------------------  

O Senhor Vereador Ricardo Simões insistiu na liderança frouxa, que assumo como Presidente do 

PSD de Penacova, pois estou nesta função há quase dois anos. Portanto a nossa liderança é frouxa, 

nas vossas palavras, mas parece que está a causar alguma impressão, daí os Senhores se sentirem 

na obrigação de se virem defender amiúde.  ----------------------------------------------------------------------------  

E já não é a primeira vez que o fazem, mas de facto cabe às pessoas fazer essa interpretação, não 

ao Senhor Vereador, obviamente que pode ter essa opinião, mas como parte interessada tenho que 

dizer que discordo. É um modo de gestão diferente daquele a que o Senhor pode estar habituado 

com o seu líder, referindo-me nomeadamente ao Senhor Eng.º Pedro Coimbra. ------------------------------  

Em relação a esta matéria de traição, de quem empurrou quem, só fico mais ou menos tranquilo 

quando for o Senhor Presidente, e não os Senhores Vereadores, a dizer que efetivamente acertou 

esta estratégia com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

Ainda hoje vimos o Senhor Presidente da Câmara a defender o projeto da APIN, certamente terá as 

suas razões. Portanto estranho o Senhor Presidente estar hoje a dizer uma coisa e ter defendido 

também a saída da APIN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Posto isto, gostaria que fosse o Senhor Presidente da Câmara a defender isso e não os Senhores 

Vereadores, pois estando presente melhor saberá o que lhe vai na alma. --------------------------------------  

Quanto à questão de Penacova sair da APIN, face ao que foi dito, embora não tivesse intenção de o 

fazer, até porque julgo que a conjuntura a nível nacional impõe que se foquem em outros aspetos e 
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esta reunião até se iniciou bem, mas como se trata de uma questão política, vou passar a ler um 

comunicado que o tal líder frouxo subscreveu. -------------------------------------------------------------------------  

E esse líder frouxo parabenizou o povo de Penacova, não se assumiu como tendo sido o mentor da 

saída e não quis os louros para ele. Quem o fez foi o povo e nós obviamente tomámos a nossa 

posição pública. Depois as pessoas obrigaram a Câmara a tomar uma decisão. -----------------------------  

Portanto a saída do Município de Penacova da APIN é uma conquista do povo de Penacova, que se 

uniu em protesto e veio para a rua reivindicar essa saída. ----------------------------------------------------------  

O Partido Socialista de Penacova e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Pedro Coimbra, 

bem tentam ficar com os louros da saída da APIN, mas não conseguiram. -------------------------------------  

Esta manobra de querer liderar a saída da APIN é um golpe político. Aliás o facto de ter sido 

publicitado nas redes sociais antes de ser votado na Assembleia Municipal, é bem prova desse golpe, 

num ato de oportunismo político para ficar bem na fotografia. ------------------------------------------------------  

O PS não votar na Assembleia favoravelmente as propostas do PSD e da CDU de saída da APIN e o 

facto de o Presidente da Assembleia apresentar uma proposta exatamente no mesmo sentido, para 

ficar com os louros, mostra bem a sua falta de carater. Votavam favoravelmente as outras duas 

propostas assim como nós fizemos, mostrámos exatamente o que é ter carater e votámos a vossa. 

O PS de Penacova nunca esteve ao lado da população e dos seus protestos, até porque os 

Presidentes de Junta não se juntaram aos seus conterrâneos na manifestação, ficaram em casa. Nós 

tivemos um Presidente de Junta, que tal como disse e bem, esteve ao lado das populações, esteve 

presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ao Pedro Coimbra nunca se ouviu dizer uma palavra sobre a APIN. Vem agora o Pedro Coimbra 

vangloriar-se de uma decisão que só subscreveu porque foi empurrado pela população, ao lado de 

quem nunca esteve. Tudo em nome dos interesses pessoais, tentando instrumentalizar o povo a 

quem nega o mérito desta conquista, julgando que anda toda a gente de olhos vendados.  ---------------  

Com esta manipulação tentou passar um atestado de insanidade mental aos penacovenses.  -----------  

Fica para a história que o Partido Socialista de Penacova e o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal derrubou o homem, de nome Humberto Oliveira, que carregou o PS de Penacova durante 

três mandatos, num exercício de oportunismo e sobrevivência política. -----------------------------------------  

Nós, no PDS, não nos revemos nesta forma de estar e de fazer política. ---------------------------------------  

Aproveitamos para saudar os penacovenses e as pessoas que estiveram no movimento cívico, que 

deram uma lição de democracia ao executivo socialista em funções. --------------------------------------------  
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Senhora Vereadora Magda Alexandra Maia Rodrigues ----------------------------------------------------------  

Referiu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar folgo saber que tiverem a possibilidade de refletir sobre a minha intervenção e que 

a ela trouxeram respostas, com as quais não me reveja de forma nenhuma. ----------------------------------  

Depois dizer que a minha intervenção se distingue das vossas, nomeadamente do meu colega de 

Vereação Ricardo Simões, porque não individualiza ninguém, que não o próprio visado, o Senhor 

Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto distingue-se aqui a minha conduta política da vossa. -----------------------------------------------------  

Pergunto: em momento algum alguém denegriu, alguém pediu a cabeça, alguém se sentiu frustrado, 

desesperado ou sequer desorientado? Aliás a história fará justiça ao que estou a dizer.  ------------------  

Seguramente que em momento algum nesta Câmara, ainda que virtual, alguém pediu a cabeça do 

Senhor Presidente Humberto Oliveira, como ouvi aqui dizer. Portanto é preciso dizer as coisas como 

elas são. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E ver as coisas como elas são resultará o seguinte e disso também se fará história: é que a seguir à 

saída da APIN não fomos nós que enchemos caixas de correio com determinado panfleto. ---------------  

E em coerência com o que sempre disse, não vou me vou alongar sobre isto, porque o visado que 

encheu as caixas de correio não está nesta reunião. -----------------------------------------------------------------  

Portanto pelo respeito pessoal que lhe tenho e pelo respeito que tenho a esta Câmara, não me 

referirei a isso diretamente. Mas não fomos nós mas sim o Partido Socialista que encheu caixas de 

correio a seguir. É preciso que se digam as coisas. -------------------------------------------------------------------  

E prova desse oportunismo político que V. Exas também falam e que classificam como tal, é também 

o facto já referido pelo Senhor Vereador Pedro Barbosa: o PSD votou a vossa proposta ao contrário 

do PS que apesar de ter o mesmo conteúdo, V. Exas não o fizeram. Portanto nós não podemos 

chamar as coisas por nomes diferentes do que elas têm. -----------------------------------------------------------  

Não há oportunismo político, não há demagogia política, pelo menos da nossa parte. As nossas 

posições são coerentes com aquilo que está narrado e vastamente elencado em ata. ----------------------  

Quanto a isto é tudo o que tenho a dizer. No mais remeto para a minha intervenção da passada 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador António Simões Cunha Santos ------------------------------------------------------------------  

Na sua intervenção referiu: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre a APIN vou pedir para ser publicada nesta ata a minha intervenção de dezembro de 2018, 

quando foi votada a constituição da empresa. --------------------------------------------------------------------------  

Nessa altura fomos bem claros, e eu pessoalmente, por considerar que a proposta de criação da 

APIN não era correta, sobretudo pela sua dimensão e coerência com o território. ----------------------------  

Mas abstive-me nessa votação exatamente porque o Senhor Presidente nos deu a entender que isso 

era muito prejudicial para o Município, que sem a adesão a um sistema desta natureza não haveria 

investimento, que o poder central obrigava a esta união de municípios. Nesse sentido, mesmo 

sabendo que não era a melhor solução, pelas razões então elencadas, não queríamos que o Senhor 

Presidente deixasse de ter uma solução para os investimentos tão necessários para o concelho. -------  

Depois disso a trapalhada que se seguiu não foi a constituição da APIN. Tivessem os tarifários sido 

corretamente processos, tivessem tido em conta as necessidades da população, não tivessem 

cobrado um saneamento desmesurado à maioria que não o tem. Não tivessem depois feito 

contratações públicas por ajustes diretos, salvo erro no valor de 310.000€. Lembro que só de 

contratação de apoio jurídico, no mesmo dia, celebram contratos por ajuste direto no valor de 18.000€ 

a duas sociedades de advogados. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O povo começou a ver todas estas trapalhadas e este foi o resultado. -------------------------------------------  

Pessoalmente nunca me envolvi em nenhum movimento, não participei manifestações, não tenho 

disponibilidade para isso, mas também senti na pele, como todos, o aumento do tarifário. -----------------  

Chegados ao dia de hoje, pensei sinceramente que as coisas eram mais pacíficas, até face ao 

momento delicado que vivemos, quer ao nível da saúde, quer mesmo esta conjuntura de saída da 

APIN, que nos devia colocar todos em reflexão, com um sentido de estado enorme. Resolver esta 

questão não é fácil, desde logo a saída formal de uma empresa que foi constituída há tão pouco 

tempo, que tem compromissos, que tem investimentos, que tem a palavra das pessoas. ------------------  

Tudo isto nos devia fazer refletir, ser mais comedidos nas palavras e até procurar alguma união, 

porque toda a gente sabe o que se passou. Por mais exercício de retórica que se faça, as pessoas 

hoje não são parvas, sabem como tudo isto se processou e podia haver aqui de facto alguma 

humildade. De facto lamento que isso não tenha acontecido.  -----------------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente fez um arrazoado de palavras que podia ser contraditado em qualquer uma 

delas. Elencou um conjunto de medidas a que o Presidente Humberto Oliveira fica ligado, e bem. 

Todas as pessoas neste mundo ficam ligadas a boas medidas, mas também todos nós ficamos 
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ligados a más medidas, quem não exerce nenhum cargo nem está associado a nada não comete 

erros. Mas quem tem responsabilidades, quem faz alguma coisa, comete muitos erros. --------------------  

E eu podia elencar uma série de projetos que os Senhores destruíram, deixaram destruir ou não 

fizeram, exatamente na mesma medida. O Senhor só fez os bons, podia ter tido a honestidade de 

política de incluir os maus, da destruição do hotel, das infraestruturas da Serra da Atalhada, etc. -------  

Mas não o fez. É claro que isto é política, mas talvez numa altura destas nos dispensássemos de 

tudo isso e pudéssemos estar aqui até a dar as mãos para que isto se resolvesse. Mas os Senhores 

não quiseram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Ricardo Simões, que eu sinceramente tinha num patamar mais alto da minha 

consideração, hoje destruiu isso tudo. Fez um exercício de má educação como eu nunca vi e lamento 

muito que o tenha feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por tudo isto não vou dizer rigorosamente mais nada sobre a APIN, nem agora nem no futuro. ----------  

 

Publica-se por fim a intervenção de dezembro de 2018, quando foi votada a constituição da empresa:  

Senhor Vereador António Simões da Cunha Santos --------------------------------------------------------------  

Salientou: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos perante um assunto demasiado sério para os cidadãos do Município de Penacova - o 

aumento de 40% no tarifário de águas e saneamento é algo de extraordinário.  ------------------------------  

Depois a imposição do espaço de tempo, por parte do Estado, no sentido de condicionar o 

investimento à adesão ao sistema é quase confrangedor. -----------------------------------------------------------  

Efetivamente Penacova necessita de investimento nesta área, infelizmente. Com certeza se 

tivéssemos o investimento feito, até podíamos ponderar não aderir, como faz o Município da 

Mealhada, por exemplo. Por isso estamos agora a decidir sobre pressão.  -------------------------------------  

Estas matérias são colocadas assim, com pouca fundamentação e de facto tenho conhecimentos 

técnicos para decidir em questões desta natureza. Nem sei mesmo como vai ser possível viabilizar 

este projeto, pois estamos a falar de um espaço territorial tão vasto, descontinuado, heterogéneo, 

sem qualquer ligação histórica ou territorial. -----------------------------------------------------------------------------  

Julgo que nenhum de nós consegue decidir face a todas estas contingências, sendo que o Senhor 

Presidente até admitiu que não pode dar certezas ao Senhor Vereador Ricardo Simões, nem a 

qualquer um de nós, porque também não as tem. ---------------------------------------------------------------------  
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Certamente também não tem conhecimentos técnicos que o permitam, embora esteja mais avalizado 

que nós, uma vez que foi às reuniões e tem discutido isto com os outros pares. É pois uma decisão 

que não podemos tomar de ânimo leve. ----------------------------------------------------------------------------------  

Para concluir, não quero de forma alguma impedir o acesso ao investimento e que o Senhor 

Presidente amanhã tenha esta desculpa Os Senhores estão com certeza mais avalizados para votar. 

Acrescento ainda que a ser, também preferia que fosse no âmbito da CIM, certamente ficaríamos 

todos mais confortáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portanto, não querendo inviabilizar esta decisão, não voto a favoravelmente porque não me sinto 

confortável, pelas razões apontadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Fez algumas considerações em relação às questões que foram abordadas.  ----------------------------------  

Apontando para o exposto pelo Senhor Vereador Pedro Barbosa, quanto à decisão da saída da APIN, 

é evidente que ninguém ficou imune à questão colocada, perante o cenário do passado dia 29 de 

fevereiro, nomeadamente V. Exas, todos sem exceção, seja PSD, CDU, populações. Eu também não 

fiquei imune e por essa mesma razão articulei com o Senhor Presidente da Assembleia Municipal as 

iniciativas que podíamos tomar a seguir. ---------------------------------------------------------------------------------  

Isso não obsta que eu, desde há muitos anos, considere que para estas questões e para estas 

temáticas, a melhor forma de nos gerirmos é juntos e não separados, seja por via da APIN ou outro 

qualquer outro sistema. Não mudo a minha opinião por causa desta situação. --------------------------------  

E volto a repetir o que disse anteriormente, sobre o que tanto preocupa as pessoas, que são as 

tarifas a pagar. Vamos ter tarifas ao mesmo nível e não vamos ter a mesma qualidade de serviço, 

mas o futuro o dirá e espero estar enganado. ---------------------------------------------------------------------------  

Esta é a minha previsão para o futuro, que não será muito longínquo. -------------------------------------------  

Em suma, não fiquei surdo àquilo que foi a contestação das populações, humildemente reconheço 

essa falta de capacidade de antecipação dos problemas, no entanto não deixo de acreditar neste tipo 

de projetos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta matéria, como entenderá, durante os meses que me restam neste Município, seja um mês, 

onze ou vinte até ao final do mandato, não tomarei mais nenhuma decisão neste sentido, apesar de 

continuar a acreditar nessa forma de gestão dos sistemas. ---------------------------------------------------------  

Em relação à intervenção do Senhor Vereador António Simões, três breves esclarecimentos. ------------  
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Quanto à questão territorial, mais uma vez focada, essa delimitação não foi criada por mim. Este 

território da APIN foi inventado no momento em que aderimos às Águas do Mondego, como pode ser 

verificado através dos sócios de cada uma destas entidades. Portanto foi arquitetado por quem 

decidiu aderir às Águas do Mondego, onde adicionámos quatro Municípios, por duas ordens de 

razão. É verdade que uma foi por solidariedade, porque andávamos com este trabalho na região de 

Coimbra e na de Leiria não estava a ser feito.  -------------------------------------------------------------------------  

Esses Municípios – Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Pedrogão Grande, que 

são corpos estranhos na arquitetura montada, foram integrados nesse estudo, por solicitação dos 

mesmos. Assim o fizemos, associando esses quatro concelhos ao sistema. -----------------------------------  

Para além disso havia uma outra questão de ordem prática, um aspeto que também focou e que tinha 

a ver com a elegibilidade para fundos comunitários.  -----------------------------------------------------------------  

Para esclarecer, o Governo não obrigou ninguém a agregar-se, estabeleceu sim medidas de 

elegibilidade para candidaturas a fundos comunitários que obrigavam a isso. Os Municípios que não 

pretendessem fazer investimento, ao abrigo daquele aviso, não precisavam de se agregar.  --------------  

No nosso caso, apresentámos cinco candidaturas, quatro delas aprovadas e estou convicto que se 

continuássemos também a quinta seria aprovada - a rede de Miro e remodelação da ETAR da Raiva. -  

Mas, tal como obrigava que fosse em sistemas agregados, também obrigava a um mínimo de 50.000 

residentes e sendo apenas os Municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e o 

Município de Ansião, que é sócio das Águas do Mondego, estávamos no limite destes números. 

Bastava a saída de um dos Municípios e já não seria elegível. ----------------------------------------------------  

Por conseguinte houve aqui de facto uma questão de solidariedade com aqueles quatro Municípios, 

mas também houve interesse em garantir esse número de habitantes. ------------------------------------------  

No que respeita à cobrança de saneamento, foi uma questão bastante debatida e decidida, 

eventualmente mal, mas todos tínhamos consciência das consequências que poderia ter.  ---------------  

E esta questão foi discutida com duas premissas: em primeiro lugar porque é uma recomendação da 

ERSAR e mais uma vez digo que não é uma obrigação.  ------------------------------------------------------------  

Por outro lado, em bom rigor também temos que mudar o paradigma em relação à questão do 

saneamento, independentemente de quem faz essa gestão. Não podemos ouvir, como se verificou 

neste período de reclamações, pessoas com responsabilidades, com profissões e formações na área 

da saúde, dizerem que não necessitam da limpeza de fossas, porque quando enche mandam para o 

quintal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Isto não pode acontecer e portanto esta questão da cobrança do saneamento também podia ser uma 

medida profilática de mudar alguns paradigmas. -----------------------------------------------------------------------  

Por último agradeço a sensibilização para o momento que estamos a viver, que todos possamos unir 

forças, mesmo neste processo. Seguem-se um conjunto de passos, a partir de hoje e devemos estar 

solidários, em defesa das populações de Penacova. -----------------------------------------------------------------  

Assim evitam-se mais riscos desnecessários, tanto para as pessoas de Penacova como para a 

própria entidade que fica mais fragilizada com a saída do nosso Município, mas a quem desejo os 

melhores sucessos e a todos aqueles que entendem que a medida certa é continuar no sistema. -------  

 

Proposta de Saída da APIN, no cumprimento da recomendação aprovada por unanimidade em 

Assembleia Municipal de 11 de março de 2020. --------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Penacova, na sua reunião ordinária de dezanove de dezembro de 2018, 

deliberou aprovar e submeter à Assembleia Municipal a proposta para criação de um sistema 

intermunicipal de serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e 

recolha de resíduos urbanos e da constituição da empresa intermunicipal que o vai gerir. -----------------  

A Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária de vinte e dois de dezembro de dois mil e dezoito, 

aprovou a referida proposta e respetivos atos colocados à sua apreciação, nomeadamente a 

aprovação da constituição da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., 

S.A., presente na alínea c) da proposta apresentada e aprovação da minuta do Contrato de Gestão 

Delegada a celebrar entre os 11 municípios envolvidos e a futura empresa intermunicipal a constituir 

(conforme ata n.º 5 da sessão da Assembleia Municipal de 22/12/2018). ---------------------------------------  

Foi apresentada e aprovada em sessão ordinária da Assembleia Municipal de onze de março de 2020 

uma proposta, aprovada por unanimidade, que determina a saída imediata do Município de Penacova 

da APIN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No cumprimento da proposta deliberada e aprovada em sessão da Assembleia Municipal e nos 

termos das competências próprias estabelecidas no Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual, na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, e demais legislação 

aplicada a esta matéria, propõe-se que seja submetido a aprovação da Assembleia Municipal, sob 

proposta do Executivo Municipal, ao abrigo do n.º 1 alínea ccc) do art.º 33 e efeitos dos n.ºs 2 e 3 do 

artigo 109, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o seguinte: -------------  

- Saída imediata do Município de Penacova da APIN, nos termos do contrato de gestão delegada, 

estatutos e demais legislação aplicável, sendo comunicada à empresa com a maior brevidade 



 

 

 

 
mod G10-CM  

páginas 24 | 31 
Ata nº 6 da reunião de 20-03-2020  

possível a decisão tomada, assumindo o Município de Penacova todas as implicações e 

consequências legais e económicas que tal decisão possa acarretar; -------------------------------------------  

- Reverter e manter na esfera jurídica do Município todas as competências e serviços delegados na 

APIN, nomeadamente os constantes na cláusula 4.ª do Contrato de Gestão Delegada, determinando 

desde já a revogação do Contrato de Gestão Delegada, assinado em dois de outubro de dois mil e 

dezanove, nos termos das cláusulas nele constantes, estatutos e demais legislação aplicável, para 

que seja aprovado e aplicado no Município de Penacova um tarifário próprio para a cobrança de 

água, saneamento e resíduos sólidos; ------------------------------------------------------------------------------------  

- Saída imediata do Capital Social da APIN, nos moldes previstos na Lei, nomeadamente da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na sua redação atual, e nos Estatutos da Associação. ----------------------------  

 

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2 - APROVAR A RECOMENDAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A APIN CREDITAR O 

VALOR COBRADO A QUEM NÃO É SERVIDO PELA REDE PÚBLICA DE SANEAMENTO E 

CORRIGIR EVENTUAIS ERROS DE FATURAÇÃO. -----------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara expôs que esse ponto foi inserido nesta ordem de trabalhos em 

consonância com o que foram as recomendações da Assembleia Municipal, no entanto será uma 

deliberação inócua porque a própria empresa já decidiu neste sentido.  -----------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos valores cobrados, apesar de o Município ter emitido um esclarecimento, a maioria 

das pessoas não sabe o que fazer com a fatura da APIN.  ----------------------------------------------------------  

Posto isto, gostaria de sair desta reunião com uma resposta concreta, para poder informar as 

pessoas. Quando perguntam se pagam, se não pagam, se devolvem, alguém tem que dizer o que 

devem fazer. As pessoas que pagaram por transferência bancária vão ver creditados esses valores? -  

Neste momento qual é o tarifário que está em vigor? Parte-se do princípio que ainda é o da APIN. Até 

quando? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Face a esta situação, para quando se perspetiva a saída efetiva da APIN? ------------------------------------  

Estas são dúvidas que me assistem e que são comuns à maioria da população. Uma vez que está 

tomada a decisão, deveria haver uma diretriz global e precisa, que dê resposta a todas estas 

questões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Esclareceu que as pessoas não têm necessidade de pagar e é esse o conselho que o Senhor 

Vereador pode dar, já que a própria empresa vai corrigir os valores entretanto faturados. -----------------  

Após deliberação da Assembleia Municipal é necessário verificar as condições de saída efetiva da 

APIN e a partir de que data. Possivelmente vamos ter de faturar pela APIN até à saída definitiva do 

Município de Penacova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De qualquer forma quem tiver faturas por pagar não há necessidade de o fazer, pois como disse a 

empresa vai retificar os valores incorretamente faturados, ou se tiver o parecer positivo da ERSAR, 

enviar as faturas já corrigidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Logo que possível faturamos com o nosso tarifário, relembrando que temos um tarifário aprovado em 

setembro de 2019 e, como digo, votar contra é votar a favor da devolução dos valores recebidos do 

POSEUR para a realização das empreitadas da rede de saneamento de Chelo, Chelinho e Telhado. --  

Portanto o grupo de trabalho que for criado também tem essa missão, junto da ERSAR, de 

equacionar qual o tarifário que vai ser aplicado. ------------------------------------------------------------------------  

Da minha parte, logo que esta questão esteja ultrapassada, tentarei que possamos aplicar o de 2019, 

contudo nessa matéria como sabemos a ERSAR tem um parecer vinculativo, mas admito seja 

possível, fazendo este enquadramento e neste cenário. -------------------------------------------------------------  

Portanto sairemos logo que possível. Relativamente a pagamentos nesta fase pode aconselhar a não 

pagar porque a própria empresa irá fazer correções. Aqueles que pagaram naturalmente que lhe irá 

ser creditado o valor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

Perguntou: mas está a falar numa perspetiva de cobranças indevidas? -----------------------------------------  

 

Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Disse: estou a falar na perspetiva de a ERSAR permitir que o tarifário possa ser redefinido pela APIN 

e aplicado logo a partir do mês de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

Referiu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No fundo é o tarifário que resultou destas últimas reuniões, já depois de Penacova ter tomado esta 

decisão? O Senhor Presidente respondeu afirmativamente. --------------------------------------------------------  

Mas o que está a acontecer em Penacova também está a acontecer nos outros concelhos 

relativamente aos pagamentos? --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente disse que também está a acontecer em outros concelhos. -----------------------------  

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

Conclui que este crédito resulta do diferencial entre o tarifário que foi aplicado e o que agora foi 

assumido como sendo o tarifário em vigor. ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente respondeu que sim, desde que a ERSAR permita a pré-negociação efetuada 

por parte dos Municípios nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a recomendação da 

Assembleia Municipal para a APIN creditar o valor cobrado a quem não é servido pela rede pública 

de saneamento e corrigir eventuais erros de faturação. --------------------------------------------------------------  

 

3 - CRIAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DESTE PROCESSO 

ATÉ À DEFINIÇÃO DE UM TARIFÁRIO QUE CUMPRA AS LEIS E OS REGULAMENTOS 

APLICÁVEIS DE FORMA A PODER SER ADOTADO PELO MUNICÍPIO SEM PREJUÍZO PARA O 

CONCELHO E PARA OS MUNÍCIPES. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

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

O Senhor Presidente referiu que pretende propor à Assembleia Municipal a constituição de um grupo 

de trabalho para acompanhar o processo deste novo tarifário. Aliás fez essa mesma proposta na 
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reunião da Assembleia Municipal, o PSD também apresentou uma proposta nesse sentido, que foi 

aprovada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considero pertinente fazermos parte deste grupo de trabalho, com dois elementos, de cada uma das 

bancadas, uma pelo PS, outra pelo PSD, sendo que naturalmente me abstenho participar, pelas 

razões que entendem.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esse grupo de trabalho visa essencialmente estudar a questão do tarifário, com a permissão da 

ERSAR, encontrar o que melhor sirva os interesses de todos. -----------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador António Simões da Cunha Santos --------------------------------------------------------------  

Referiu: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação a esta matéria, dizer que vim para aqui hoje com uma perspetiva completamente 

diferente daquela com que saio. Vinha otimista, convencido que podemos ajudar, que podemos 

participar duma solução, que repito, não é fácil de operacionalizar. Embora não tenha nenhum 

conhecimento técnico na matéria, não me custava nada sequer integrar um grupo de trabalho se isso 

fosse benéfico para o concelho e para a população. ------------------------------------------------------------------  

Face às intervenções de alguma sobranceria dos Senhores Vereadores que antecederam, como 

disse anteriormente, não voltarei a falar da APIN e não estou disponível para integrar qualquer grupo 

de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhor Vice-Presidente João Filipe Martins Azadinho Cordeiro ----------------------------------------------  

Disse: de acordo com o que manifestei junto do Senhor Presidente da Câmara, o grupo de trabalho 

deverá incluir dois elementos do Executivo, um de cada uma das bancadas da Assembleia Municipal, 

um representante do Movimento de Cidadãos, sendo que nesta fase também pode fazer sentido, 

caso aceitem, incluir trabalhadores do Município, o Eng.º José Figueiredo e o Marco Canelas, com 

conhecimentos técnicos e a nível do território. Não se coloca de parte a hipótese de incluir alguém 

externo, caso se verifique a necessidade de algum estudo mais específico. -----------------------------------  

Neste sentido estou à disposição, como Vice-Presidente, para fazer parte deste grupo de trabalho. ----  

 

O Senhor Presidente da Câmara referiu que subscreve a proposta apresentada pelo Senhor Vice-

Presidente, tanto de incluir o Movimento de Cidadãos, como os Técnicos do Município, um na área 

comercial e outro na área operacional, que é pertinente para podermos ultrapassar estas questões. 
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Sendo o tarifário a mais importantes poderão surgir outras matérias neste processo de reversão da 

transição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Magda Alexandra Maia Rodrigues ----------------------------------------------------------  

Referiu: em consonância com o que disse em outras ocasiões, não tenho capacidade técnica para 

objetivamente integrar este grupo de trabalho, que deve ser eminentemente técnico. Por isso não 

seria honesta intelectualmente, como sempre fui e sou, se integrasse este grupo de trabalho.  ----------  

Razão pela qual e também por esse motivo não me voluntario. Disponibilizo-me para outros grupos, 

neste momento complexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

De resto também não o faria pelas razões que o Senhor Vereador António Simões acabou de 

elencar, que me visaram pessoalmente e como não primo pela demagogia não o farei. --------------------  

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

A este respeito disse que estaria disponível para integrar este grupo de trabalho, mediante uma 

condição que neste momento não está garantida – que da parte da Assembleia Municipal, o principal 

mentor da saída, o Eng.º Pedro Coimbra, integre essa comissão.  ------------------------------------------------  

Se assim for e se entenderem que é razoável a minha participação, estou disposto a equacionar. ------  

Entendo que a Assembleia Municipal terá de se pronunciar, concordo com a integração dos técnicos 

do Município e pretendia mesmo fazer essa proposta. Da parte da Assembleia Municipal, o Eng.º 

Pedro Coimbra até pelas funções que já assumiu nas Águas de Coimbra, enquanto Administrador, 

conhecedor da matéria, será a pessoa mais avalizada. --------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente sugeriu que seja votada a proposta do Senhor Vice-Presidente, com a nota 

que da parte do PSD não há nenhum membro interessado em participar. Eventualmente com 

mudança nessa perspetiva, em função do que resultar da deliberação da Assembleia Municipal, fica 

em aberto a possibilidade de um Vereador do PSD integrar este grupo. ----------------------------------------  

Nesta fase proponho a constituição de um Grupo de Trabalho composto por um representante da 

Câmara Municipal: Dr. João Azadinho; um representante do Movimento Espontâneo de Cidadãos a 

designar pelo mesmo; dois técnicos da Câmara Municipal – Eng.º José Santos Figueiredo e Marco 

Canelas (sujeito a aceitação dos mesmos); um representante de cada bancada da Assembleia 

Municipal a designar pelas mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente ao eventual membro do Executivo do PSD, será em função da deliberação da 

Assembleia Municipal? --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vice-Presidente disse que na reunião da Assembleia Municipal não está previsto nenhum 

ponto para esse efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Expôs que na reunião da Assembleia Municipal, onde se abordou esse grupo de trabalho, foi uma 

proposta do Senhor Presidente e uma proposta escrita da bancada do PSD. O que consta é que 

integrará um elemento de cada partido representado na Assembleia Municipal, mais uma pessoa do 

Movimento Popular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Penso que é isso que temos que deliberar. Da parte do Executivo fica definido que quem vai 

acompanhar o processo será o Senhor Vice-Presidente, João Azadinho, o Senhor Eng.º José 

Figueiredo e o Marco Canelas. Por isso cada bancada depois indicará um nome e pelo que percebi 

pode até nem fazer parte da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------  

 

A Senhora Vereadora Magda Alexandra Maia Rodrigues, considera que tem que estar assegura a 

representatividade. Portanto ser um Vereador, um membro da Assembleia Municipal, ou até alguém 

exterior, nomeado pelo PSD, é absolutamente indiferente. ----------------------------------------------------------  

Foi clarificado o teor da proposta apresentada pelo PSD na Assembleia Municipal:--------------------------  

“A bancada do PSD na Assembleia Municipal de Penacova vem por este meio propor a esta 

Assembleia a constituição de um grupo de trabalho para encontrar solução alternativa à APIN, que 

garanta o investimento público, tão necessário ao desenvolvimento do nosso concelho. -------------------  

Sugerimos que este grupo seja constituído por um membro de cada bancada aqui representada, bem 

como um elemento do Movimento de Cidadãos e outros técnicos internos ou externos do Município, 

que pela sua capacidade técnica garantam a sustentabilidade e a fidelidade das propostas a 

apresentar.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Senhor Presidente da Câmara disse que estando aprovado pela Assembleia Municipal será 

apenas adicionar os nomes que consideramos pertinentes. --------------------------------------------------------  

 

O Vice-Presidente João Filipe Martins Azadinho Cordeiro sugeriu: ------------------------------------------  
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Sendo ele o representante do PS, que se envie uma comunicação quer ao PSD, quer à CDU, quer ao 

Movimento de Cidadãos, para além de transmitir ao Eng.º José Santos Figueiredo e Marco Canelas 

se aceitam ou não, para no dia da Assembleia ser apresentada esta equipa. ----------------------------------  

 

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

Indo de encontro ao que foi referido pelo Senhor Vice-Presidente, sai daqui o Senhor Vice-Presidente 

para acompanhar a parte da Câmara, para além do Senhor Eng.º Figueiredo e Marco Canelas. Mas 

cada elemento das bancadas com assento na Assembleia Municipal deve indicar os seus nomes, 

independentemente de serem membros ou não. Também concordo que um elemento do Movimento 

de Cidadãos faça parte desse grupo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Senhora Vereadora Magda Alexandra Maia Rodrigues ----------------------------------------------------------  

Sugeriu que se delibere a criação de um grupo de trabalho, a Câmara indica desde já o Senhor Vice-

Presidente como representante, ficando dois lugares em aberto de natureza técnica, que se sugere 

serem o Senhor Eng.º Figueiredo e o Marco Canelas. Em relação aos restantes elementos serão 

indicados pela Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Em face de tudo o que foi exposto, a deliberação do Executivo vai no sentido de sugerir à Assembleia 

Municipal a criação de um grupo de trabalho, para o qual o Presidente da Câmara sugere que façam 

parte o Dr. João Azadinho, um membro do Movimento de Cidadãos, os Técnicos José Figueiredo e 

Marco Canelas. Cada bancada indicará um nome. --------------------------------------------------------------------  

 

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada nomeadamente a sugestão do Senhor Presidente da Câmara: -----------------------------------  

Grupo de Trabalho composto por:------------------------------------------------------------------------------------------  

- Um representante da Câmara Municipal: Dr. João Azadinho; -----------------------------------------------------  

- Um representante do Grupo MEC – Movimento Espontâneo de Cidadãos a designar pelo mesmo; ---  

- Dois técnicos da Câmara Municipal – Eng.º José Santos Figueiredo e Marco Canelas (sujeito a 

aceitação dos mesmos)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Um representante de cada bancada da Assembleia Municipal a designar pelas mesmas. ----------------  
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As deliberações da presente ata foram aprovadas em minuta ao abrigo do preceituado no n.º 3 do 

artigo 57 da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à sua executoriedade imediata. ----------------  

 

ENCERRAMENTO 

 

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

dezassete 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) 
 


