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CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA 
 
 
 
 
 
 

ACTA N.º 20  
 
 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PENACOVA, 
REALIZADA NO DIA 17-10-2008. 

 
 
 
 
 
 
Aos dezassete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e oito, na Sala de Sessões dos 
Paços do Município, realizou-se uma reunião ordinária a que presidiu o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Câmara Maurício Teixeira Marques, com a participação dos 
Vereadores Senhores Óscar José Marques Simões, Pedro Miguel Marques Carpinteiro, 
Maria Teresa dos Santos Morgado Martins, Gonçalo André Florido da Costa, António Ralha 
Ribeiro e Ernesto Fonseca Coelho. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Secretariou a reunião a Assistente Administrativa Especialista Rosa Maria Martins 
Henriques.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião quando eram quinze horas e trinta minutos. - 
 
 
 
------------------ Na sequência do pedido de renúncia de mandato da Senhora Vereadora Zita 
Maria Videira Henriques, foi convocado o cidadão imediatamente a seguir na ordem da 
respectiva lista, nos termos do n.º 1 do artigo 79º da Lei 169/99 de 18/09, alterada pela Lei 
n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, Sr. Gonçalo André Florido da Costa, que se apresentou para 
a sua tomada de posse. ------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

PONTO I 
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INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
 
------------------ Informou que na sequenciada das diligências efectuadas junto do Tribunal 
Judicial de Penacova, efectuou a candidatura ao co-financiamento para a criação do Julgado 
de Paz e propôs a sua instalação no espaço anteriormente utilizado pela Tesouraria da 
Fazenda Pública de Penacova.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ O Executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- 
 
 
 
------------------ Deu conhecimento das verbas inscritas em PIDDAC de 2009 para Penacova, 
com especial realce para a construção do Palácio da Justiça contemplada com 1.210.000€ e 
construção da APPACDM em Figueira de Lorvão com 429.979,00€. --------------------------------- 
 
 
 
------------------ Informou que se vai realizar, nos dias 15 e 16 de Novembro a Feira do Mel, 
que inclui o tradicional Magusto no dia 16. ------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

PONTO II 
 

INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO 
 
 
------------------ Vereador Ernesto Fonseca Coelho------------------------------------------------------- 
 
------------------ Perguntou qual o ponto da situação do concurso relativo à construção da 
Extensão de Saúde de S. Pedro de Alva.--------------------------------------------------------------------- 
------------------ Referiu-se ainda ao Parque Municipal, que se encontra em elevado estado de 
degradação e dado que no anterior mandato foi elaborado um estudo prévio de 
requalificação daquele espaço, pergunta como se encontra esta situação e se houve algum 
desenvolvimento. ----------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------ O Senhor Presidente informou que relativamente à Extensão de Saúde de S. 
Pedro de Alva, o processo de concurso está na fase de análise das propostas. ------------------ 
------------------ Quanto ao Parque Municipal, a autarquia está a mover uma acção de despejo 
ao anterior concessionário do Bar ali instalado, tendo mandatado a Drª Arménia Coimbra 
para o efeito. -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- 
------------------ Portanto em primeiro lugar é necessário desocupar este espaço e em segundo 
lugar procurar financiamento para a obra que se pretenda levar a efeito. --------------------------- 
 
------------------ De qualquer forma entende que o estudo prévio existente para este local deve 
ser repensado, já que o grosso do projecto previa estacionamento e com o avanço do 
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processo para construção do estacionamento na Pérgola de Cima é necessário verificar se 
se justifica ou não a realização desta obra tal como então previsto. ---------------------------------- 
 
 
 
 
------------------ Vereador António Ralha Ribeiro ---------------------------------------------------------- 
 
------------------ Questionou relativamente à construção do escada do peixe e da obra da  EN 
110.---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
------------------ O Senhor Presidente informou que relativamente à construção da escada do 
peixe já foi aberto o respectivo concurso e o seu financiamento foi objecto de aprovação no 
novo QREN.----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 
------------------ Quanto à E.N. 110, o concurso encontra-se a decorrer, estando as propostas 
em fase de apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

PONTO III 
 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
 
3.1 - APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, 
REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2008. -------------------------------------------------------- 
 
------------------ Posta a votação, a acta n.º 19/2008, foi aprovada por unanimidade. -------------- 
 
 
 
 
3.2 - SECÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
3.2.1 - ANÁLISE DOS PEDIDOS PARA ACÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DO SOLO - 
DECRETO-LEI 139/89, DE 28 DE ABRIL. ------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ 1 – Adélia Paula da Silva Roma, residente na Rua Vale da Lousa nº 17 no 
lugar de Vale do Tronco, freguesia de Friumes – Penacova, requer autorização para 
proceder à Ripagem, num prédio rústico com o artigo matricial nº 1134, numa área de 4000 
m2, na propriedade denominada Salgueiro, sita em Vale do Tronco freguesia de Friumes, 
deste Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------ O Executivo em função do parecer do Gabinete Técnico Florestal deste 
Município, deliberou por unanimidade, deferir o pedido, devendo todo o tipo de mobilização 
do solo ser na modalidade de ripagem descontinua apenas em linhas de plantação. Salienta-
se ainda a necessidade de cumprimento de todas as outras exigências existentes na 
legislação vigente.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3 - SECÇÃO FINANCEIRA 
 
3.3.1 - Situação Financeira.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------  Presente ao Executivo o Resumo Diário de Tesouraria referente ao dia 
16/10/2008, pelo qual tomou conhecimento que o total de disponibilidades deste município é 
de € 3.555.449,88 (três milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta 
e nove euros e oitenta e oito cêntimos), sendo o montante de operações orçamentais de € 
3.373.836,72 (três milhões trezentos e setenta e três mil, oitocentos e trinta e seis euros e 
setenta e dois cêntimos) e o de operações não orçamentais de € 181.613,16 (cento e oitenta 
e um mil seiscentos e treze euros e dezasseis cêntimos). ----------------------------------------------- - 

 
 
 
3.3.2 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A FREGUESIA DE PENACOVA, PARA 
PAGAMENTO DO AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 DA OBRA "PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS 
À RIBA DE CIMA / HOSPITAL". ------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------  Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a celebração de um protocolo com a Freguesia de Penacova, para a transferência 
do montante de € 5.416,32 (cinco mil quatrocentos e dezasseis euros e trinta e dois 
cêntimos), correspondente a 80% do valor do Auto de Medição n.º 1, da obra "Pavimentação 
de acessos à Riba de Cima / Hospital". ----------------------------------------------------------------------- - 

 

------------------  Mais deliberou autorizar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua 
assinatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
3.3.3 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A FREGUESIA DE PENACOVA, PARA 
PAGAMENTO DO AUTO DE MEDIÇÃO N.º 2, DA OBRA "PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS 
À RIBA DE CIMA / HOSPITAL". ------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------  Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a celebração de um protocolo com a Freguesia de Penacova, para a transferência 
do montante de € 16.096,08 (dezasseis mil noventa e seis euros e oito cêntimos), 
correspondente a 80% do Auto de Medição n.º 2, da obra "Pavimentação de Acessos à Riba 
de Cima / Hospital".------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

------------------  Mais deliberou autorizar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua 
assinatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3.4 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A FREGUESIA DE PENACOVA, PARA 
PAGAMENTO DO AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1 - TRABALHOS A MAIS  DA OBRA 
"PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS À RIBA DE CIMA / HOSPITAL". -------------------------------- 
 
------------------  Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a celebração de um protocolo com a Freguesia de Penacova, para a transferência 
do montante de € 5.378,10 (cinco mil trezentos e setenta e oito euros e dez cêntimos), 
correspondente a 80% do Auto de Medição n.º 1 - Trabalhos a Mais  da obra "Pavimentação 
de Acessos à Riba de Cima / Hospital". ----------------------------------------------------------------------- - 
 

------------------  Mais deliberou autorizar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua 
assinatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
3.3.5 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A FREGUESIA DE LORVÃO, PARA 
PAGAMENTO DE DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO PARQUE ESCOLAR.------------- 
 
------------------  Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a celebração de um protocolo com a Freguesia de Lorvão, para a transferência do 
montante de € 144,72 (cento e quarenta e quatro euros e setenta e dois cêntimos), para 
pagamento de despesas com a manutenção do parque escolar. -------------------------------------- - 

 

------------------  Mais deliberou autorizar o Senhor Presidente da Câmara a proceder à sua 
assinatura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
3.3.6 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E 
CULTURAL DE S. PEDRO DE ALVA, PARA APOIO A OBRAS NAS INFRA-
ESTRUTURAS DO RECINTO DESPORTIVO.-------------------------------------------------------------- 
 
------------------ Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a transferência de verba, no montante de 555,15 Euros (quinhentos e cinquenta e 
cinco euros e quinze cêntimos), à Associação Desportiva e Cultural de S. Pedro de Alva, 
para apoio a obras nas infra-estruturas do recinto desportivo. ------------------------------------------ 
 
 
 
3.3.7 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE 
FIGUEIRA DE LORVÃO, PARA APOIO ÀS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE.  
 
------------------ Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a transferência de verba, no montante de 12.078,43 Euros (doze mil setenta e oito 
euros e quarenta e três cêntimos), ao Centro de Bem Estar Social de Figueira de Lorvão, 
para apoio às obras de ampliação do edifício sede. ------------------------------------------------------- 
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3.3.8 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 
LORVÃO, PARA APOIO A OBRAS DO CENTRO DE DIA. -------------------------------------------- 
 
------------------ Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
ratificar a transferência de verba, no montante de 5.882,28 Euros (cinco mil oitocentos e 
oitenta e dois euros e vinte e oito cêntimos), ao Centro Social e Paroquial de Lorvão, para 
apoio a obras do Centro de Dia.--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
3.3.9 - ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO. ---------------------------------------------------- 

Informação 
 
O Júri deste Concurso procedeu à notificação dos concorrentes do Projecto do Relatório de 
Apreciação e Classificação das Propostas nos termos do artigo 108º, nº 1 do Decreto-Lei nº 
197/99, de 8 de Junho.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Findo o prazo estabelecido no nº 2 do mesmo artigo 108º, os concorrentes não se 
pronunciaram, pelo que o Júri propõe a adjudicação à firma “FERMABE – Medicina e Higiene 
do Trabalho, Lda” classificada em primeiro lugar, conforme consta do Relatório Final de 
Apreciação e Classificação das Propostas. -------------------------------------------------------------------- 
 
Assim, nos termos do disposto no artigo 109º do referido Decreto-Lei, o Júri submete à 
aprovação do Executivo o mencionado Relatório Final. ---------------------------------------------------- 
 
 

 
------------------ Tendo em conta o Relatório Final, elaborado pelo Júri do Concurso, o 
Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o mesmo e em resultado adjudicar a 
Aquisição de Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, ao concorrente 
FERMABE – Medicina e Hogiene do Trabalho, Ldª, pelo montante de 10.140 Euros (dez mil 
cento e quarenta euros) por ano, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.--------------------------- 

------------------ Mais deliberou ordenar ao Oficial Público a celebração do correspondente 
contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
3.3.10 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 
FREGUESIA DE FRIÚMES, PARA APOIO À CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE FESTAS, NA 
CAPELA DE Nª SRª DAS FEBRES, EM MIRO.------------------------------------------------------------ 
 
------------------ Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a transferência de verba, no montante de 4.500 Euros (quatro mil e quinhentos 
euros), à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Friúmes, para apoio à construção de 
salão de festas, na Capela de Nª Srª das Febres, em Miro. --------------------------------------------- 
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3.3.11 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O CENTRO DE ARBITRAGEM DE 
CONFLITOS DE CONSUMO DO DISTRITO DE COIMBRA, PARA PAGAMENTO DA 
QUOTA ANUAL REFERENTE AO ANO DE 2008.-------------------------------------------------------- 
 
------------------ Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a transferência de verba, no montante de 1.246,99 Euros (mil duzentos e quarenta 
e seis euros e noventa e nove cêntimos), ao Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo 
do Distrito de Coimbra, para pagamento da quota anual referente ao ano de 2008.-------------- 

 
 
 
3.3.12 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. 
PEDRO DE ALVA, PARA APOIO A VISITA DE ESTUDO. --------------------------------------------- 
 
------------------ Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, 
autorizar a transferência de verba, no montante de 456 Euros (quatrocentos e cinquenta e 
seis euros), ao Agrupamento de Escolas de S. Pedro de Alva, para apoio a visita de estudo.- 

 
 
 
3.4 - EXPEDIENTE GERAL 
 
3.4.1 - OFICIO DO GRUPO DE AMIGOS DE PENACOVA EM NEW JERSEY, RELATIVO 
AO 18º CONVÍVIO PENACOVENSE. ------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ Foi presente ao Executivo o ofício do Grupo de Amigos de Penacova em New 
Jersey, onde endereçam convite para o 18º Convívio Penacovense, dia 15 de Novembro. ---- 
 
------------------ Ponderado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, propor como 
representante desta Autarquia no referido convívio, o Senhor Vice-Presidente, Óscar José 
Marques Simões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ Mais deliberou que a Autarquia assuma as despesas com a deslocação. ------- 
 
 
 
3.5 – NOTARIADO 
 
3.5. 1 - ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL DO PRÉDIO URBANO SITO EM 
COIÇO, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO MONDEGO, INSCRITO NA MATRIZ SOB O 
ARTIGO Nº 975 - ESCOLA PRIMÁRIA DO COIÇO. ------------------------------------------------------ 
 

Informação 
 
Relativamente ao assunto acima referenciado, venho informar V. Exa que em virtude de ser 
necessário registar o prédio identificado junto da Conservatória do Registo Predial de 
Penacova e de não existir para o efeito qualquer título válido, deverá proceder-se à 
realização de uma Escritura de Justificação Notarial, uma vez que este Município tem a 
posse pública, pacífica e contínua há mais de vinte anos do mesmo prédio. ------------------------- 
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Assim, o prédio urbano é composto por terreno para construção, sito em Coiço, freguesia de 
Oliveira do Mondego, inscrito na matriz sob o artigo nº 975, a confrontar a norte com 
Joaquim Maria de Oliveira, nascente com Nelson Gomes Ferreira, sul com caminho público  
e poente com Largo Público, com a área de 64,4290 m2 e não descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Penacova . ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Assim, a fim de se proceder à realização da respectiva Escritura de Justificação Notarial, 
deverá este assunto ser presente à próxima Reunião do Executivo.------------------------------------ 
 
 
------------------ Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a 
realização da referida Escritura de Justificação Notarial. ------------------------------------------------- 
 
 
 
 

PONTO IV 
 

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVA 
 
 
4.1 - EDUCAÇÃO E ENSINO 
 
4.1.1 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 DE TRAVANCA DO 
MONDEGO E ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. PEDRO 
DE ALVA, NO ANO LECTIVO 2008/2009.------------------------------------------------------------------- 
 

Proposta 
 
Propomos que à semelhança dos anos lectivos anteriores, a empresa que fornece as 
refeições à Escola do 2º e 3º ciclos de S. Pedro de Alva, forneça aos alunos do 1º ciclo e 
pré-escolar do Agrupamento. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Este ano lectivo o Ministério da Educação adjudicou as refeições à empresa Eurest, que 
confecciona as refeições na cantina da sede do Agrupamento. ------------------------------------------ 
O preço por refeição que o Município de Penacova terá de pagar pelas refeições da EB1 de 
Travanca do Mondego e Jardim de Infância de S. Pedro de Alva é de 1,45 €, conforme o 
Contrato de Prestação de Serviços em anexo.---------------------------------------------------------------- 

 
 
------------------ Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a 
referida proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
4.1.2 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE FRIÚMES, 
RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO E JARDIM DE 
INFÂNCIA DE MIRO, NO ANO LECTIVO 2008/2009. ---------------------------------------------------- 
 

PROTOCOLO 
 

Entre: ----------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 
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MUNICIPIO DE PENACOVA, primeiro outorgante, pessoa colectiva n.º 506 657 957, aqui 
representada pelo seu Presidente, Senhor Engenheiro Maurício Teixeira Marques e JUNTA 
DE FREGUESIA DE FRIÚMES, pessoa colectiva n.º 506 962 784, aqui representado pelo 
seu Presidente, Senhor Laureano António Reis Henriques, é celebrado o presente protocolo: - 

 
O segundo outorgante responsabiliza-se pela recepção de manhã, pelo acompanhamento 
das refeições dos alunos da Escola Básica do 1º Ciclo de Miro e do Jardim de Infância de 
Miro e tratamento das louças e demais utensílios, limpeza do edifício e acompanhamento 
dos alunos durante as Actividades de Enriquecimento Curricular, no ano lectivo de 
2008/2009.------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O primeiro outorgante compromete-se a transferir mensalmente para a Junta de Freguesia 
de Friúmes a quantia de 16,92€ (dezasseis euros e noventa e dois cêntimos) por dia de 
funcionamento da Escola Básica do 1º Ciclo de Miro, correspondente a seis horas diárias, 
acrescendo o seguro no valor de 64,52 € e os subsídios de natal e de férias a transferir 
respectivamente nos meses de Novembro e Junho.--------------------------------------------------------- 
 
E nada mais havendo a convencionar, vai o presente protocolo ser assinado por ambas as 
partes, cujos intervenientes, depois de o lerem, acharam conforme.------------------------------------ 
 
 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo referido. ------------- 
 
 
 
4.1.3 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE TRAVANCA 
DO MONDEGO, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA DE TRAVANCA 
DO MONDEGO, NO ANO LECTIVO 2008/2009.----------------------------------------------------------- 
 

PROTOCOLO 
 

Entre:--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ 
MUNICIPIO DE PENACOVA, primeiro outorgante, pessoa colectiva n.º 506 657 957, aqui 
representada pelo seu Presidente, Senhor Engenheiro Maurício Teixeira Marques e JUNTA 
DE FREGUESIA DE TRAVANCA DO MONDEGO, pessoa colectiva n.º 507 567 080, aqui 
representado pelo seu Presidente, Senhor António Alves Dias Vieira, é celebrado o presente 
protocolo: --------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 

 
O segundo outorgante compromete-se a colaborar com a Câmara Municipal no funcionamento da 
Escola Básica do 1º Ciclo de Travanca do Mondego, no ano lectivo de 2008/2009, 
nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Acompanhamento das refeições dos alunos da Escola Básica de Travanca do Mondego e 
tratamento das louças e demais utensílios correspondente a um período de duas horas 
diárias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) Acompanhamento dos alunos das Escola Básica do 1º Ciclo de Travanca do Mondego 
durante as Actividades de Enriquecimento Curricular correspondente a um período de três 
horas e meia diárias.--------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 
 
O primeiro outorgante compromete-se a transferir mensalmente a quantia de 15,51 € (quinze 
euros e cinquenta e um cêntimos) por dia de funcionamento da Escola Básica de Travanca 
do Mondego, correspondente a cinco horas e trinta minutos diárias, acrescendo o seguro no 
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valor de 64,52 € e os subsídios de natal e de férias a transferir respectivamente nos meses 
de Novembro e Junho.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
E nada mais havendo a convencionar, vai o presente protocolo ser assinado por ambas as 
partes, cujos intervenientes, depois de o lerem, acharam conforme.------------------------------------ 
 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo referido. ------------- 
 
 
 
4.1.4 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE CARVALHO, 
RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO ESCOLAR DO SEIXO, NO ANO 
LECTIVO 2008/2009. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROTOCOLO 
 

Entre: -------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 
MUNICIPIO DE PENACOVA, primeiro outorgante, pessoa colectiva n.º 506 657 957, aqui 
representada pelo seu Presidente, Senhor Engenheiro Maurício Teixeira Marques e JUNTA 
DE FREGUESIA DE CARVALHO, pessoa colectiva n.º 680 027 165, aqui representado pelo 
seu Presidente, Senhor António Manuel Carvalho Rodrigues, é celebrado o presente 
protocolo: -------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 

 
O primeiro outorgante, pelo presente protocolo, compromete-se a transferir as seguintes verbas:------- 

• 6 537,62 €, seis mil quinhentos e trinta e sete e sessenta dois cêntimos (valor ilíquido 
mensal, segurança social, seguro e os subsídios de natal e de férias), para o segundo 
outorgante para pagamento do salário a uma Auxiliar de Serviços Gerais para o Jardim de 
Infância do Seixo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• 5,64 € (cinco euros e sessenta e quatro cêntimos) por dia de funcionamento do Centro 
Escolar do Seixo, correspondente a duas horas diárias. -------------------------------------------- 

 
O segundo outorgante compromete-se a colaborar com a Câmara Municipal no funcionamento do 
Centro Escolar do Seixo, no ano lectivo de 2008/2009, nomeadamente:----------------------------------------- 

1. No acompanhamento e recepção das crianças;---------------------------------------------- 
2. Na limpeza do estabelecimento de educação pré-escolar;-------------------------------- 
3.No acompanhamento das refeições dos alunos do Centro Escolar do Seixo 
e tratamento das louças e demais utensílios.------------------------------------------- 

 
------------------ E nada mais havendo a convencionar, vai o presente protocolo ser assinado 
por ambas as partes, cujos intervenientes, depois de o lerem, acharam conforme.----------------- 
 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo referido. ------------- 
 
 
 
4.1.5 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A JOVENS E 
IDOSOS DE S. MAMEDE, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA BÁSICA DO 
1.º CICLO DE S. MAMEDE, NO ANO LECTIVO 2008/2009. ------------------------------------------- 
 

PROTOCOLO 
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Entre: ------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 
MUNICIPIO DE PENACOVA, primeiro outorgante, pessoa colectiva n.º 506 657 957,aqui 
representada pelo seu Presidente, Senhor Engenheiro Maurício Teixeira Marques e 
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A JOVENS E IDOSOS DE S. MAMEDE, adiante designada por 
AAJI, com sede em S. Mamede, pessoa colectiva n.º 503 387 240, aqui representado pelo 
seu Presidente da Direcção, Senhor Dr. Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro, é celebrado o 
presente protocolo:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O segundo outorgante compromete-se a colaborar com a Câmara Municipal no funcionamento da 
Escola Básica do 1º Ciclo de S. Mamede, no ano lectivo de 2008/2009, nomeadamente: ------------ 
1) Acompanhamento das refeições dos alunos da Escola Básica de S. Mamede e tratamento 
das louças e demais utensílios correspondente a um período de duas horas diárias;-------------- 
2) Acompanhamento dos alunos das Escola Básica do 1º Ciclo de S. Mamede durante as 
Actividades de Enriquecimento Curricular correspondente a um período de duas horas e 
meia diárias. ------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------- 
 
O primeiro outorgante compromete-se a transferir mensalmente a quantia de 12,69 € (doze 
euros e sessenta e nove cêntimos) por dia de funcionamento da Escola Básica de S. 
Mamede, correspondente a quatro horas e trinta minutos diárias, acrescentando o seguro no 
valor de 64,52 € e os subsídios de férias e de natal correspondentes a dez meses. --------------- 
 
E nada mais havendo a convencionar, vai o presente protocolo ser assinado por ambas as 
partes, cujos intervenientes, depois de o lerem, acharam conforme.------------------------------------ 
 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo referido. ------------- 
 
 
 
 
4.1.6 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA 
FREGUESIA DE FIGUEIRA DE LORVÃO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES, NO ANO LECTIVO 2008/2009. -------------------------------------------------------------- 
 

PROTOCOLO 
 
ENTRE: --------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------- 
MUNICÍPIO DE PENACOVA, primeiro outorgante, pessoa colectiva nº 506 657 957, aqui 
representada pelo seu Presidente, Senhor Engenheiro Maurício Teixeira Marques e ------------- 
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DE FIGUEIRA DE LORVÃO, segundo 
outorgante, pessoa colectiva nº 501 235 850, aqui representada pelo seu Director, Senhor 
Diamantino Marques Carpinteiro, é celebrado o presente protocolo:------------------------------------ 
 
O primeiro outorgante, pelo presente protocolo, relativamente ao fornecimento de refeições, 
no ano lectivo 2008/2009:------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Financia o fornecimento de refeições no valor de 1,71 € por refeição às crianças da 
educação pré-escolar da freguesia de Figueira de Lorvão e de Sazes de Lorvão. ------------- 
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Financia o fornecimento de refeições no valor de 1,71 € por refeição às crianças do da 
Escola do 1º Ciclo da Espinheira e 1,90 € (inclui 0,19€ pelos recursos humanos) na 
Escola do 1º Ciclo de Figueira de Lorvão. ----------------------------------------------------------------- 
No caso das crianças que se situem no 1º ou 2º escalões, a Câmara Municipal pagará o 
restante do valor de cada refeição até perfazer o seu custo total. ---------------------------------- 

 

O segundo outorgante colabora com Câmara Municipal no fornecimento de refeições, no ano 
lectivo 2008/2009 e compromete-se:----------------------------------------------------------------------------- 

 

1. A fornecer refeições para o Estabelecimento de Educação Pré-Escolar de Figueira de 
Lorvão, Estabelecimento de Educação Pré-Escolar de Sazes de Lorvão, Escola do 1º CEB 
da Espinheira e Escola do 1º CEB de Figueira de Lorvão, no ano lectivo de 2008/2009: --------- 

Número de alunos a abranger: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Estabelecimento de Educação Pré-Escolar de Figueira de Lorvão: 72 crianças; ---------- 

Estabelecimento de Educação Pré-Escolar de Sazes de Lorvão: 22 crianças; ------------- 

Escola do 1º CEB da Espinheira: 16 crianças-------------------------------------------------------- 

Escola do 1º CEB de Figueira de Lorvão: 95 crianças--------------------------------------------- 

 

2. A fornecer as refeições das 12h às 13h no refeitório dos respectivos estabelecimentos 
cumprindo todos os requisitos de qualidade. ------------------------------------------------------------------ 
 
3. A confeccionar as refeições nas instalações do Centro com alimentos em bom estado 
sanitário, de boa qualidade e de acordo com as boas técnicas de confecção. Transportá-las 
para os refeitórios dos estabelecimentos de educação e ensino em contentores herméticos 
próprios para alimentos e em carrinhas devidamente limpas e em boas condições. --------------- 
 
4. Na Escola do 1º Ciclo de Figueira de Lorvão, para além do fornecimento de refeições, a 
assistir as crianças e fazer o tratamento da respectiva loiça no refeitório da Escola. --------------- 
 
E nada mais havendo a convencionar, vai o presente protocolo ser assinado por ambas as 
partes, cujos intervenientes, depois de o lerem, acharam conforme.------------------------------------ 
 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo referido. ------------- 
 
 
 
4.1.7 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 
LORVÃO, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO ANO LECTIVO 
2008/2009.---------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
 

PROTOCOLO 
 
 

ENTRE: ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 
MUNICÍPIO DE PENACOVA, primeiro outorgante, pessoa colectiva nº 506 657 957, aqui 
representada pelo seu Presidente, Senhor Engenheiro Maurício Teixeira Marques e ------------- 
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CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LORVÃO, segundo outorgante, pessoa colectiva nº 502 
545 852, aqui representada pelo seu Director, Senhor Padre Cândido Plácido da Costa, é 
celebrado o presente protocolo: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
O primeiro outorgante, pelo presente protocolo, relativamente ao fornecimento de refeições, 
no ano lectivo 2008/2009:------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Financia o fornecimento de refeições no valor de 0,38 € por refeição aos alunos da 
Escola do 1º Ciclo de Lorvão e Escola do 1º Ciclo do Roxo. ----------------------------------------- 
No caso das crianças que se situem no 1º ou 2º escalões, a Câmara Municipal pagará o 
restante do valor de cada refeição até perfazer o seu custo total. ---------------------------------- 

 

O segundo outorgante colabora com Câmara Municipal no fornecimento de refeições, no ano 
lectivo 2008/2009 e compromete-se:----------------------------------------------------------------------------- 

 

1. A fornecer refeições para as Escolas do 1º Ciclo de Lorvão e Roxo, no ano lectivo de 
2008/2009.---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- 

Número de alunos a abranger: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Escola do 1º CEB de Lorvão: 29 alunos--------------------------------------------------------------- 

Escola do 1º CEB do Roxo: 26 alunos ----------------------------------------------------------------- 

 

2. A fornecer as refeições das 12h às 13h no refeitório dos respectivos estabelecimentos 
cumprindo todos os requisitos de qualidade. ------------------------------------------------------------------ 
 
3. A confeccionar as refeições nas instalações do Centro com alimentos em bom estado 
sanitário, de boa qualidade e de acordo com as boas técnicas de confecção. Transportá-las 
para os refeitórios dos estabelecimentos de ensino em contentores herméticos próprios para 
alimentos e em carrinhas devidamente limpas e em boas condições. --------------------------------- 
 
4. A assistir as crianças e fazer o tratamento da respectiva loiça no refeitório das respectivas 
Escolas. ---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 
 
E nada mais havendo a convencionar, vai o presente protocolo ser assinado por ambas as 
partes, cujos intervenientes, depois de o lerem, acharam conforme.------------------------------------ 
 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo referido. ------------- 
 
 
 
4.1.8 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO COM O CENTRO DE ACOLHIMENTO DE 
PENACOVA, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 
DO JARDIM DE INFÂNCIA DE PENACOVA, NO ANO LECTIVO 2008/2009. -------------------- 
 

PROTOCOLO 
 
ENTRE:------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 
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MUNICÍPIO DE PENACOVA, primeiro outorgante, pessoa colectiva nº 506 657 957, aqui 
representada pelo seu Presidente, Senhor Engenheiro Maurício Teixeira Marques e ------------- 

CENTRO DE ACOLHIMENTO DE PENACOVA, segundo outorgante, na sua qualidade de 
Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa colectiva nº 502 191 376, aqui 
representada pelo seu Presidente, Senhor José Henrique Soares Cruz, é celebrado o 
presente protocolo:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O primeiro outorgante, pelo presente protocolo, compromete-se a transferir a verba de 35 907,50€ 
(trinta e cinco mil novecentos e sete euros e cinquenta cêntimos) para o segundo outorgante para 
pagamento de salários a quatro Auxiliares de Acção Educativa no Jardim-de-infância de Penacova. 
Esta verba deverá ser transferida em quatro períodos: ---------------------------------------------------------------- 
---------------------  Novembro de 2008 – 8 976,88€---------------------------------------------------------------------- 
---------------------  Fevereiro de 2009 - 8 976,88€------------------------------------------------------------------------ 
---------------------  Maio de 2009 - 8 976,88€------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------  Julho de 2009 - 8 976,88€------------------------------------------------------------------------------ 
 
O segundo outorgante compromete-se a colaborar com a Câmara Municipal no funcionamento e na 
componente de apoio à família do Jardim-de-Infância de Penacova no ano lectivo de 2008/2009, 
nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. No acompanhamento e recepção das crianças;---------------------------------------------- 
2. Na limpeza do estabelecimento de educação pré-escolar;-------------------------------- 
2. Desenvolvendo as actividades de componentes de apoio à família em 
articulação com as Educadoras do referido Jardim-de-Infância.---------------------------- 
 

E nada mais havendo a convencionar, vai o presente protocolo ser assinado por ambas as partes, 
cujos intervenientes, depois de o lerem acharam conforme.---------------------------------------------------------- 
 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo referido. ------------- 
 
 
 
 
 

PONTO V 
 

DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AMBIENTE 
 
 
5.1 - LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES 
 
5.1.1 - Análise dos seguintes processos: ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
ARQUITECTURA 
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------------------ O Senhor Presidente da Câmara, Maurício Teixeira Marques, deu 
conhecimento que deferiu, no uso da delegação de competências que lhe foram feitas pelo 
Executivo em 04/11/2005, os seguintes processos de obras: --------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 196/2007 de Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro 
de Alva, solicitando aprovação do projecto de arquitectura para legalização de Capela em 
Quintela. ------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres técnicos anexos ao 
processo e concedeu-lhe o prazo de 180 dias para a entrega dos processos da 
especialidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 63/2008de Nélia Alexandra Santos Soares, residente 
em Telhado, solicitando aprovação do projecto de arquitectura para alteração de espaço 
comercial em Telhado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres técnicos anexos ao 
processo e concedeu-lhe o prazo de 180 dias para a entrega dos processos da 
especialidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 82/2008 de Maria Carmo Rodrigues Silva, residente 
em Rôxo, solicitando aprovação do projecto de alterações em Rôxo. --------------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres técnicos anexos ao 
processo e concedeu-lhe o prazo de 180 dias para a entrega dos processos da 
especialidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 124/2008 de Maria Altina Santos Ferreira Gomes e 
outros, residente em Cruz do Soito, solicitando aprovação do projecto de arquitectura para 
construção de muro de suporte em Cruz do Soito. ---------------------------------------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres técnicos anexos ao 
processo e concedeu-lhe o prazo de 180 dias para a entrega dos processos da 
especialidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LICENCIAMENTO 
 
 
 
------------------ O Senhor Presidente da Câmara, Maurício Teixeira Marques, deu 
conhecimento que deferiu, no uso da delegação de competências que lhe foram feitas pelo 
Executivo em 04/11/2005, os seguintes processos de obras: --------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 6/2007 de Sílvio Madeira Ralha, residente em Cheira, 
solicitando aprovação do licenciamento para construção de moradia em Cheira, tendo 
requerido para a realização dos trabalhos 60 meses. ------------------------------------------------------ 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e 
concedeu-lhe o prazo de 60 meses para a execução da obra. ------------------------------------------- 

------------------  Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto 
Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 04/06, de 
acordo com a informação anexa ao processo. --------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 12/2007 de Lidl & Companhia, solicitando aprovação 
do projecto de alterações em Penacova. ----------------------------------------------------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos. -------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 222/2007 de Hélder Manuel Gomes Silva, residente 
em Caneiro, solicitando aprovação do licenciamento para construção de moradia em 
Caneiro, tendo requerido para a realização dos trabalhos 36 meses. ---------------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e 
concedeu-lhe o prazo de 36 meses para a execução da obra. ------------------------------------------- 

------------------  Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto 
Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 04/06, de 
acordo com a informação anexa ao processo. --------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 67/2008 de Guilherme Fernandes, residente em 
Paradela da Cortiça, solicitando aprovação do licenciamento para ocupação da via pública 
em Paradela da Cortiça, tendo requerido para o prazo de 8 dias. --------------------------------------- 

 



 17

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e 
concedeu-lhe o prazo de 8 dias para ocupação da  via pública.------------------------------------------ 

------------------  Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto 
Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 04/06, de 
acordo com a informação anexa ao processo. --------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 693/2008 de Joel Silva Santos, residente em São 
Mamede, solicitando aprovação do projecto de alterações em São Mamede. ----------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos. -------- 

------------------  Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto 
Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 04/06, de 
acordo com a informação anexa ao processo. --------------------------------------------------------------- 

 
 
 
PRORROGAÇÕES 
 
 
 
------------------ O Senhor Presidente da Câmara, Maurício Teixeira Marques, deu 
conhecimento que deferiu, no uso da delegação de competências que lhe foram feitas pelo 
Executivo em 04/11/2005, os seguintes processos de obras: --------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 1242/2008 de António Manuel Marques Silva, 
residente em Rôxo, solicitando prorrogação da licença n.º 87/2005, por mais 6 meses, para 
continuação dos trabalhos de construção de moradia em Rôxo. ---------------------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e 
concedeu-lhe o prazo de 6 meses para a execução da obra. -------------------------------------------- 

------------------  Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto 
Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 04/06, de 
acordo com a informação anexa ao processo. --------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 1275/2008 de Paulo Jorge Ferreira Simões, residente 
em Chã, solicitando prorrogação da licença n.º 192/2005, por mais 12 meses, para 
continuação dos trabalhos de construção de moradia em Chã. ------------------------------------------ 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e 
concedeu-lhe o prazo de 12 meses para a execução da obra. ------------------------------------------- 
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------------------  Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto 
Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 04/06, de 
acordo com a informação anexa ao processo. --------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 1297/2008 de Pedro Filipe Henriques Batista, 
residente em Cácemes, solicitando prorrogação da licença n.º 157/2006, por mais 12 meses, 
para continuação dos trabalhos de construção de moradia em Cácemes. ---------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e 
concedeu-lhe o prazo de 12 meses para a execução da obra. ------------------------------------------- 

------------------  Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto 
Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 04/06, de 
acordo com a informação anexa ao processo. --------------------------------------------------------------- 

 
 
 
------------------  Processo de Obras n.º 1322/2008 de Jorge Filipe Simões Gouveia, residente 
em Lourinhal, solicitando prorrogação da licença n.º 9/2008, por mais 6 meses, para 
continuação dos trabalhos de construção de anexo em Lourinhal. ------------------------------------- 

 

------------------  Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e 
concedeu-lhe o prazo de 6 meses para a execução da obra. -------------------------------------------- 

------------------  Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto 
Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 04/06, de 
acordo com a informação anexa ao processo. --------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
5.2 - REDE VIÁRIA 
 
5.2.1 - RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DA OBRA 
"REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA DO CONCELHO VI". -------------------- 
 
------------------ Analisado e discutido e tendo em conta o Relatório Final desenvolvido pela 
Comissão de Análise das propostas, o Executivo deliberou, por unanimidade, adjudicar a 
obra “Reparação e Conservação da Rede Viária do Concelho VI”, à firma Construções 
Alberto Vasco, S.A., pelo montante de 135.600,00€ (cento e trinta e cinco mil e seiscentos 
euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------- 
 
------------------ Mais deliberou ordenar ao Oficial Público a celebração do correspondente 
contrato de empreitada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5.3 - OBRAS MUNICIPAIS 
 
5.3.1 - RELATÓRIO FINAL RELATIVO AO CONCURSO PÚBLICO "RECUPERAÇÃO DA 
ZONA HISTÓRICA DE PENACOVA - PROJECTOS DE  REQUALIFICAÇÃO 
URBANÍSTICA DA  ZONA ENVOLVENTE AOS PAÇOS DO CONCELHO". --------------------- 
 
------------------ Analisado e discutido e tendo em conta o Relatório Final desenvolvido pelo 
Júri do concurso, o Executivo deliberou, por unanimidade, adjudicar a prestação do serviço 
relativo ao concurso público "Recuperação da Zona Histórica de Penacova - Projectos de  
Requalificação Urbanística da  Zona Envolvente aos Paços do Concelho", ao concorrente 
DHV, S.A., pelo montante de 37.000,00€ (trinta e sete mil euros), acrescido do IVA à taxa 
legal em vigor. ------------------------ --------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ Mais deliberou ordenar ao Oficial Público a celebração do correspondente 
contrato de empreitada.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
5.4 - SANEAMENTO BÁSICO 
 
5.4.1 - AUTO DE MEDIÇÃO N.º 7 DA OBRA "SIST. DRENAGEM TRATAMENTO 
ESGOTOS FREGUESIAS DO CONCELHO E REM. REDE ÁGUA FREGUESIAS DO 
CONCELHO / EM 537 KM 16,2 AO 18,3".------------------------------------------------------------------- 
 
------------------  Presente ao Executivo o Auto de Medição n.º 7 da obra em epígrafe, no valor 
de 23.843,63 Euros (vinte e três mil oitocentos e quarenta e três euros e sessenta e três 
cêntimos). --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 

------------------  O Executivo, tendo em conta o parecer dos Serviços Técnicos, deliberou por 
unanimidade, aprovar o auto de medição referido, bem como autorizar o seu pagamento. ---- 

 
 
 
5.4.2 - ANÁLISE DA INFORMAÇÃO TÉCNICA RELATIVA À OBRA "REPARAÇÃO, 
EXTENSÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RONQUEIRA" - RECEPÇÃO DEFINITIVA DA 
OBRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------ Presente ao Executivo o Auto de vistoria para restituição de depósitos e 
quantias retidas e extinção caução da obra em epígrafe. ------------------------------------------------ 
 
------------------ Face à informação dos Serviços Técnicos e dos Serviços Administrativos, o 
Executivo deliberou, por unanimidade, efectuar a restituição dos depósitos e quantias retidas 
e extinção da caução da empreitada "Reparação, Extensão e Conservação da Rede 
Ronqueira"  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------  Nos termos do artigo 83.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, o Executivo 
deliberou, por unanimidade, reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre o 
assunto, incluir na ordem de trabalhos os seguintes pontos: ------------------------------------ 
 
 
 
1 – Nomeação do Representante Efectivo e Suplente, na Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Penacova. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, nomear como representante efectivo 
da Autarquia na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Penacova, a Técnica 
Maria Zulmira Rodrigues Antunes e como suplente Liliana Margarida Rodrigues Lopes. ------- 
 
 
 
2 – Utilização das Piscinas Municipais de Penacova por parte das Escolas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, referente ao ano lectivo 2008/2009.----------------------------------------------- 
 

Proposta 
 
------------------ Relativamente à utilização das Piscinas Municipais de Penacova, por parte 
das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito das actividades de enriquecimento 
curricular, e de forma a regularizar o pagamento referente ao ano lectivo 2008/2009, propõe-
se atribuir uma transferência de igual valor ao número de horas de utilização, de acordo com 
a despesa efectuada mensalmente.---------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ Assim., segue em anexo o quadro com os critérios para a transferência das 
verbas para os agrupamentos.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

Número de Crianças 
 

 
Valor (€) a transferir 

(ocupação) 

 
Valor (€) a transferir 

(professores) 
 
0-15 crianças 

 
20,00€ 

 
11,00€ 

 
15-25 crianças 

 
20,00€ 

 
22,00€ 

 
25-35 crianças 

 
32,00€ 

 
33,00€ 

 
+35 crianças 

 
32,00€ 

 
44,00€ 

 
 
------------------ Devido ao facto de no ano lectivo 2008/2009 toda a estruturação do programa 
“Penacova Aprende a Nadar” – destinado aos alunos do 1.º Ciclo ter sofrido alterações de 
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base no que diz respeito a número de crianças em actividades momentaneamente, bem 
como no número de professores a leccionar e valor hora respectivo, o município reflectiu 
sobre os critérios para a transferência das verbas para os agrupamentos, em função do 
quadro acima mencionado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------ Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com 
a proposta apresentada.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
3 – Aprovação de Orçamento n.º 39 da ADESA – Associação de Desenvolvimento 
Regional Serra do Açor, relativo a serviço de construção da rede viária florestal.--------- 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 39 da 
ADESA – Associação de Desenvolvimento Regional Serra do Açor, no valor de 24.187,02€ 
(vinte e quatro mil cento e oitenta e sete euros e dois cêntimos), relativo a serviço de 
construção da rede viária florestal, no período de Junho a Agosto de 2008, nas freguesias de 
São Pedro e Alva, Lorvão e Figueira de Lorvão.------------------------------------------------------------ 
 
 
 
4– Aprovação de Orçamento n.º 39 da ADESA – Associação de Desenvolvimento 
Regional Serra do Açor, relativo a serviço de construção da rede viária florestal.--------- 
 
------------------ O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento n.º 40 da 
ADESA – Associação de Desenvolvimento Regional Serra do Açor, no valor de 11.638,98€ 
(onze mil seiscentos e trinta e oito euros e noventa e oito cêntimos), relativo a serviço de 
beneficiação da rede viária florestal, no período de Junho a Agosto de 2008, nas freguesias 
de Figueira de Lorvão e São Pedro e Alva. ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
5 - Rectificação de Contrato de Comodato de Terreno sito em Gavinhos (Feira Nova) 
destinado a Campo de Relvado Sintético realizado em 28/06/2007 no Notariado 
Privativo da Câmara Municipal de Penacova -------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------ Relativamente ao assunto acima referenciado, venho informar V. Exa que no 
âmbito do POVT – Programa Operacional Temático Valorização do Território 2007-2013, por 
ofício datado de 14/10/2008, foi comunicado a este Município a intenção de não aceitação da 
Operação nº POVT-09-9999-FEDER-000113 “O Primeiro Relvado – Requalificação do 
Espaço Desportivo – Arrelvamento Sintético”. Isto porque no contrato acima referenciado 
ficou estabelecido a cedência do referido terreno ao Município por um período de 20 anos e 
de acordo com o artigo 7º, nº 2, alínea c) do Regulamento Específico do Domínio de 
Intervenção “Infra-estruturas e Equipamentos Desportivos”, terá que ser por um período igual 
ou superior a 25 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ Assim, dever-se-á proceder à rectificação do referido Contrato de Comodato, 
de modo a que passe a constar que o período temporal de cedência é de 25 anos. --------------- 
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------------------ Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a 
rectificação do referido contrato de comodato. -------------------------------------------------------------- 
 
 
 
6 – Processo de Obras n.º 127/2008 de Teresa Alexandra Baptista Grilo – Travasso.----- 
 
------------------ Foi presente ao Executivo o processo n.º 127/2008, de Teresa Alexandra 
Batista Grilo, solicitando demolição e construção de moradia em Travasso.------------------------ 
 
O Executivo, tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------------------ 
 
 – Esta operação urbanística visa a construção de uma edificação num espaço já ocupado 
com construção, descrita na Conservatória com uma superfície coberta de 260 m2; ------------ 
 
 - A implantação proposta ocupa uma área de 235 m2, que é inferior à actualmente ocupada; - 
 
 - Como não existe utilização do solo para além daquele que hoje está utilizado com essa 
construção, entende que não se aplica, no uso do solo, o regulamento do PDM, pois o artigo 
1.º refere que o regulamento se aplica ao uso e transformação do solo, o que não se verifica 
neste caso; ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deliberou, por unanimidade, concordar com estes fundamentos, devendo o gestor do 
procedimento continuar a análise do processo, tendo por base o enquadramento aprovado 
no que diz respeito à aplicação do PDM. --------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
7 – Pedido de Renúncia de Mandato do Vereador Gonçalo André Florido da Costa. ------ 
 
------------------ O Executivo tomou conhecimento da renúncia ao mandato apresentado por 
Gonçalo André Florido da Costa, por motivos de ordem profissional, uma vez que foi 
colocado como professor no Agrupamento de Escolas de Albufeira, que o impede de assumir 
o cargo para o qual foi eleito.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------ Assim, o Executivo deliberou, por unanimidade, convocar o cidadão 
imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista, Maria da Graça Teixeira Simões 
Ferreira.------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
------------------ Esta acta foi aprovada em minuta para efeitos executórios imediatos.------------ 
 
 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
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------------------  Não havendo mais nada a tratar, o Excelentíssimo Presidente declarou 
encerrada a reunião, quando eram dezassete horas e trinta minutos. ------------------------------- 
 
 
------------------  Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta, que vai ser 
assinada por aquele Excelentíssimo Presidente do Executivo e pelo Secretário da reunião. -- 
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