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ATA 

ATA n. 21 /2014 
 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e catorze na Sala de Sessões dos Paços do 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

 

1 - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS GOP - GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO MUNICÍPIO DE 

PENACOVA, DO ANO DE 2015. 

 

Foi presente ao Executivo o Relatório de apresentação do Orçamento de 2015, que incluí os 

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

As Grandes Opções do Plano para 2015, registam um total definido de 8.664.727€ (oito milhões, 

seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte sete euros). ----------------------------------------------  

 

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

Fez a apresentação dos documentos previsionais para 2015, em conjunto, salientando: -------------------  

O Orçamento que aqui apresentamos totaliza 12.380.729€, enquanto em 2014 (já corrigido), foi de 

15.996.943€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As Grandes Opções do Plano atingem o montante de 8.664.727€, enquanto em 2014 foram de 

9.510.702€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 
[SERVIÇO OU DIVISÃO] 

páginas 2 | 28 
mod G10-CM 

Em qualquer destes dois documentos assistimos a uma retração dos montantes, que decorre por 

duas razões essenciais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por um lado, o artigo 253º da Lei do Orçamento de Estado proibiu, na elaboração dos documentos 

previsionais de 2015, orçamentar receitas superiores à média aritmética simples das receitas 

arrecadadas com a venda de bens imóveis nos últimos trinta e seis meses que precederam o mês da 

sua elaboração, na rúbrica “Venda de Bens de Investimento”. -----------------------------------------------------  

Por outro lado, houve o prosseguimento de uma política que temos vindo a manter desde 2011, no 

sentido de apresentar orçamentos cada vez mais realistas e exequíveis. ---------------------------------------  

De qualquer forma, também é de assinalar que nos valores com financiamento não definido estão 

incluídos 600.000€, que serão para executar, passando a financiamento definido com a revisão 

orçamental de aplicação do saldo de gerência. -------------------------------------------------------------------------  

Atendendo aos valores de saldo de gerência que temos vindo a apresentar, e ao facto de termos 

orçamentado valores em 2015 que estavam à data da elaboração do orçamento comprometidos e 

não pagos, e que serão com certeza, pagos até ao final do ano, ficamos com a garantia que será 

possível executar o orçamento apresentado, até porque existirão sempre verbas da despesa não 

executadas, por razões de caracter técnico, e a receita tem sempre alto grau de previsibilidade. --------  

Esse alto grau de previsibilidade é atestado pelo facto de a receita corrente previsível para 2015 ter 

uma variação inferior a 1% (-0,59%) do valor que prevemos para 2014. ----------------------------------------  

Nas receitas de capital estas já foram mais significativas (-41,20%), muito por efeito da redução da já 

referida rúbrica de venda de bens de investimento (-91,02%), mas também dos empréstimos a obter 

(-65,67%), aos quais recorreremos sempre que necessário e tal se justifique. ---------------------------------  

Na despesa corrente todas as rubricas tem um decréscimo, embora suscetível de aumento em virtude 

dos valores de financiamento não definido, à exceção das transferências correntes (essencialmente 

por alteração da contabilização dos CEIS, CEIS+ e estágios, apoio à natalidade, apoio aos livros e 

material escolar, protocolos de educação e protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Penacova). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nas despesas de capital também assistimos a um decréscimo dos valores em cada uma das rubricas, 

com exceção dos passivos financeiros (início da amortização de financiamento de médio e longo 

prazo) e ativos financeiros (contribuição para o FAM, eventual aumento do capital do Hotel de 

Penacova, S.A., e previsível aquisição de ações da ERSUC, S.A.). ----------------------------------------------  

Da análise das Grandes Opções do Plano, verificamos as seguintes prioridades de investimento 

(capital e corrente): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Administração Geral, incluindo Proteção Civil e Luta Contra Incêndios – 615.173€; ------------------------  

- Educação e Ação Social – 1.603.610€; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Água, Saneamento e Resíduos Sólidos – 1.590.320€; -------------------------------------------------------------  

- Desporto, Recreio e Lazer – 890.421€; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Transportes Rodoviários – 1.172.823€; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Transferências para as Juntas de Freguesia – 745.236€; ----------------------------------------------------------  

Daqui resulta um total de 6.617.583€. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prosseguindo a sua intervenção, salientou que deste total, para umas Grandes Opções de 

8.664.727€, apenas restam cerca de 2.000.000€, verificando-se que os investimentos considerados 

básicos absorvem grande parte dos recursos disponíveis. Por esta razão têm sempre grande a 

dificuldade em construir orçamentos e incluir determinadas áreas que todos consideram importantes. -  

 

Reportando-se às considerações feitas pelo Senhor Vereador Mauro Carpinteiro, na última reunião, 

relativa aos documentos previsionais para 2015, referiu: ------------------------------------------------------------  

- Infraestruturas escolares: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Falou no Centro Educativo da Aveleira e Jardim de Infância de S. Mamede. Neste âmbito acrescenta 

ainda mais dois estabelecimentos de ensino que necessitam de algumas melhorias – o Jardim de 

Infância de Penacova e a EB1 de Figueira de Lorvão. ----------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Centro Educativo da Aveleira, em colaboração com a Junta de Freguesia, vão 

continuar o trabalho de valorização daquele espaço.  ----------------------------------------------------------------  

Quanto ao Jardim de Infância de S. Mamede, EB1 de Figueira de Lorvão e Jardim de Infância de 

Penacova, de acordo com a última reunião realizada no âmbito da CIM, eventualmente uma das 

áreas a desenvolver pelo ITI, será ao nível das infraestruturas escolares. Em relação a pequenas 

melhorias, o Município de Penacova tem conseguido suportar esses investimentos e deve continuar a 

fazê-lo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Visitas animadas ao Mosteiro de Lorvão e aos Moinhos: ----------------------------------------------------------  

Concorda com o exposto e recorda que no anterior mandato, em que fizeram receção à comunidade 

escolar, na sua intervenção referiu-se a esse tema. Isso teve alguma repercussão, embora não tenha 

feito a sua avaliação, mas nunca é demais reforçá-lo. ----------------------------------------------------------------  
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- Habitação Social: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste âmbito, o PCHI é uma política efetiva que está no terreno, de intervenção em algumas 

habitações, com determinadas regras definidas pela Segurança Social. ----------------------------------------  

De qualquer forma o Senhor Vice-Presidente também está a diligenciar no sentido de alterar o 

Regulamento do Fundo Social de Apoio à Habitação do Município, procurando facilitar as 

intervenções nesta área. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à sugestão que deu do pessoal inserido nos CEIS e CEIS+, é de facto uma boa medida 

de gestão financeira, que devem rentabilizar. Tiveram essa experiência na Serra da Atalhada, mas 

não é fácil gerir uma equipa dessa natureza, pois por vezes não tem as competências exigíveis. É 

sempre necessário uma pessoa que faça essa gestão, à semelhança do que aconteceu nesta 

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

- Continuação das obras de saneamento em S. Mamede e Roxo, em locais que não foram integrados 

na rede inicial: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como já referiu anteriormente a prioridade é Chelo e Chelinho, sem prejuízo de poder estudar esta 

situação, até porque não será um investimento muito elevado e prevê-se um Overbooking para esta 

área, havendo a perspetiva de terem apoio comunitário para o efeito. -------------------------------------------  

- Inclusão da obra de remodelação da rede de água à povoação de Miro: --------------------------------------  

A intervenção na povoação de Miro ainda não está prevista em orçamento, enquanto obra, mas a 

rubrica está aberta e tem um valor definido para a elaboração do projeto, que está em fase de estudo, 

para depois poderem trabalhar a questão em obra. Como estes procedimentos demoram sempre 

algum tempo, provavelmente esta obra vai cair já em 2016, mas se for possível ainda em 2015, com 

certeza que a conseguirão acomodar neste orçamento. -------------------------------------------------------------  

Este investimento é uma prioridade é será para avançar logo que os projetos estejam concluídos. -----  

- Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza: ---------------------------------------------------------  

Relativamente à proposta de criação do percurso pedestre na Serra do Bussaco, julga que neste 

momento a prioridade é homologar os que já existem - Penacova / Livraria do Mondego, Portela de 

Oliveira, Rio Alva. Em fase de execução estão o da margem esquerda do Mondego e o da Ribeira de 

Arcos. A sua homologação permite, desde logo, a divulgação, através dos circuitos da própria 

Federação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Casa do Monte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Como já referiu em várias situações, relativamente a este tipo de património, a sua preocupação é 

que seja um projeto ao serviço da comunidade. Neste caso em concreto surgiram algumas hipóteses, 

nomeadamente a sua utilização pelo GEL para as suas atividades, permitindo que as pessoas de 

Lorvão, que ainda se dedicam à manufatura dos palitos, tivessem um espaço próprio.  --------------------  

Contudo não é dogmático quanto a este projeto e o que se pretende em relação àquele espaço, é 

que o Município dê um sinal, enquanto proprietário, de reabilitação daquele património. -------------------  

Quando se fala em alojamento, ainda recentemente teve uma reunião com um jovem de Penacova, 

que pretende promover um projeto no âmbito turístico. Um dos aspetos abordados foi a Casa do 

Monte, no entanto um dos handicaps apontados foi a questão das acessibilidades. Apesar disso, 

também concorda com a opinião do Senhor Vereador Mauro Carpinteiro, de que hoje há clientes para 

qualquer produto e para alguns este condicionalismo até pode ser uma vantagem. --------------------------  

Considera que nestas matérias há sempre prós e contras, contudo não tem nenhum dogma em 

alterar o projeto para o que for considerado mais pertinente. Gostaria que nos próximos três anos se 

encontre uma solução para recuperar esse património e dar este sinal, mas para já têm que começar 

pela reparação do telhado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Casa de António José de Almeida: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Este também é um caso em que a prioridade é recuperar o telhado. Em relação ao projeto, julga que 

não é necessário serem muito criativos para chegar ao objetivo preconizado, até porque as opções 

não serão assim tantas. Mas, como em relação à Casa do Monte, estão na disposição de discutir 

soluções e pensa que tem os parceiros que podem colaborar nesse objetivo. ---------------------------------  

- Escola de Música e projetos que se podem fazer, nomeadamente ao nível do Órgão de Tubos do 

Mosteiro de Lorvão: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entende que todos esses projetos são importantes e eventualmente não é necessário serem feitos no 

âmbito da Escola de Música, embora, existindo, tem toda a lógica que seja envolvida neste tipo de 

iniciativas. Contudo, neste momento, a Escola de Música sendo um projeto embrionário e tendo já o 

impacto que tem, a prioridade é não a deixar morrer e encontrar a associação local que possa ser a 

entidade promotora, prosseguindo o desenvolvimento da sua atividade. ----------------------------------------  

- Pista Simplificada de Atletismo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à localização, a única decisão, de momento, é que se situe num local onde se pratique 

atletismo e se possível junto a uma escola, para que possa ter sempre utilização. ---------------------------  

- Feira de Atividades de Desporto de Aventura e Ar Livre: -----------------------------------------------------------  
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Sobre esta matéria salientou que se em relação ao eventual aproveitamento dos edifícios das escolas 

desativadas para turismo, pode dar a paternidade ao Senhor Vereador Mauro Carpinteiro, neste caso 

não o pode fazer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que se reporta a este assunto, aquando da avaliação das Festas no Município, este ano na sua 4ª 

edição, concluíram que a mesma cumpre os seus objetivos, no entanto pretendem fazê-la crescer e 

uma das formas de o conseguir é associar alguma atividade económica. ---------------------------------------  

Como foi referido, não devem copiar o que outros já fazem e nessa perspetiva, uma solução já 

ponderada, seria inclui os desportos de aventura e natureza. O Senhor Vereador falou na escalada, 

rapel, caminhada, pesca desportiva (que há cinco anos não tinha condições, hoje tem), mas pode 

acrescentar outras que na ocasião anotou - caminhada, corrida, kart cross, rali cross, trial, canoagem, 

caiaque, slide, rapel, escalada, BTT, downhill, cicloturismo, acampamento, jogos tradicionais, 

paintball, orientação, buggys. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste âmbito pensou em algumas hipóteses, nomeadamente: Meia Maratona Coimbra/Penacova; 

Iniciativa na Serra da Atalhada; Prova de BTT, Downhill, com passeio de cicloturismo no dia seguinte, 

envolver as associações que organizam este tipo de desporto; fim-de-semana com passeios 

pedestres; Descida Internacional do Mondego, com início no Rio Alva até à Pista de Pesca de Vila 

Nova; Acampamento no Porto da Raiva ou Parque de Campismo Municipal; Feira de artigos de 

Desporto e Aventura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Trata-se de um conjunto de ideias que requerem um estudo mais pormenorizado, mas que gostariam 

de promover durante o fim-de-semana das Festas do Município.  -------------------------------------------------  

No entanto o Senhor Vereador tem razão, estas verbas não estão orçamentadas e com certeza que 

os 50.000€ agora previstos para as festas, ficam muito aquém dos gastos necessários para levar a 

efeito este tipo de iniciativas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Workshop de empreendedorismo:----------------------------------------------------------------------------------------  

A propósito deste assunto, o Senhor Vereador Mauro Carpinteiro referiu que tem conhecimento de 

iniciativas que se fizeram no Município, que foram divulgadas e noticiadas e que foram um “fiasco” 

em termos práticos de participação. Julga que isto até pode ser verdade, mas o inverso também, ou 

seja, já promoveram iniciativas com sucesso que não foram bem divulgadas. O “fiasco” foi em termos 

de comunicação e não de organização. ----------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito do GDES, em parceria com a Pensar, promoveram o projeto de Apoio ao Potencial 

Agricultor. Começaram por apoiar quinze pequenos agricultores e o projeto terminou com nove. --------  
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Trata-se de uma iniciativa considerada importante, que deve ter continuidade e nesse sentido, em 

conjunto com o Dr. Celso Simões, negociaram com a Escola Agrária de Coimbra, o prosseguimento 

do protocolo existente, agora a expensas do Município, já que o anterior tinha financiamento por parte 

da Fundação EDP, através do projeto EDP Solidária. ----------------------------------------------------------------  

Em 2013, em parceria com o IPN Incubadora, entidade insuspeita acerca do que é o 

empreendedorismo, organizaram Workshops sobre esta temática, que contou com dezassete 

inscritos, sendo a participação média de catorze jovens de Penacova com ideias de negócio. ------------  

Estes são exemplos de duas iniciativas que eventualmente não foram bem divulgadas, mas que 

tiveram uma participação bastante satisfatória. -------------------------------------------------------------------------  

Apoiaram ainda o projeto de empreendedorismo da CIM Baixo Mondego e aqui de facto há muito 

trabalho a fazer. Levar o empreendedorismo às Escolas, no sentido de consciencializar os jovens 

para a importância destas temáticas, criando um ambiente propício ao desenvolvimento das suas 

competências. Empreendedorismo não apenas na perspetiva de criar a sua própria empresa, mas ter 

aptidões para realizar, fazer ou executar. --------------------------------------------------------------------------------  

- Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social: -----------------------------------------------------------------  

Sendo um assunto já aqui focado em algumas ocasiões, vai fazer um pequeno historial, inclusive em 

relação à Penaparque 2, E.M., para clarificar estas questões, dado que foram lideradas por si e nem 

sempre são do conhecimento geral. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Em primeiro lugar, julga que não devem desvalorizar o trabalho que o GDES tem feito nos últimos 

anos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fazendo uma explanação, referiu que quando tomaram posse, em 2009, constava, no organigrama 

da Câmara uma área de Desenvolvimento Económico e Social. Na primeira revisão a este 

organigrama, alteraram essa designação para Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social, 

embora continuasse a não estar ocupado por ninguém. -------------------------------------------------------------  

Efetivamente quiseram dar um sinal da intenção de constituir uma equipa para esse efeito e na 

primeira oportunidade criaram o Gabinete. ------------------------------------------------------------------------------  

Mas, quando chegaram, em 2009, verificava-se outro problema na estrutura orgânica da Câmara – 

contabilistas existiam alguns, mas economistas ou gestores não. Com isto não quer dizer que os 

economistas ou gestores sejam melhores, tem é uma linguagem e uma formatação diferente. -----------  

Em 2011 o Município assinou com o IPN um protocolo de colaboração, para implementação do 

programa INOV C, que tem também como objetivo apoiar as empresas e os empresários. ----------------  
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Nesse mesmo ano, foi efetuada uma candidatura a estágios profissionais, cuja seleção era feita pelo 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, a qual recaiu no Dr. Celso Simões, no caso licenciado 

em economia. Iniciou o seu estágio profissional focalizado na sua formação junto do IPN, para ser 

embrionário, em nome do Município, na organização de um conjunto de atividades de apoio aos 

empresários de Penacova. Esse estágio foi concluído em 1/5/2012 e o Dr. Celso Simões era um 

jovem que estava formatado para os objetivos preconizados.  -----------------------------------------------------  

No entanto não deixou de olhar para a parte económica e para os recursos disponíveis, pois cada 

euro a mais em pessoal é um euro a menos em obras em favor dos munícipes. Nessa altura tinham 

contratado recentemente a Dr.ª Natércia Lapas e a Dr.ª Raquel Ferreira, mas ambas tinham uma 

limitação relativamente a este assunto, pois era necessário dominar línguas estrangeiras, 

particularmente alguém fluente em Inglês.  ------------------------------------------------------------------------------  

Quando se fala em cooperação com Moçambique, com Cabo Verde, é importante podermos ajudar, 

mas também é necessário chegar a outros mercados, em que eventualmente possa acontecer o 

inverso. Fala do norte da Europa, na Suécia, na Noruega, entre outros e para isso tem que ter alguém 

que facilmente possa fazer a ponte entre esses mercados. ---------------------------------------------------------  

Hoje, em 2014, ainda não atingiram esse objetivo, mas mantêm essa ambição. ------------------------------  

Portanto, na época, tinham um jovem, que terminou o seu estágio e que reunia o requisito de ser 

fluente em Inglês, no entanto as regras de limitação da contratação de pessoal nos Municípios, já 

estavam em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na altura (maio de 2012) a Administração da Penaparque e E.M., era assegurada pelo Eng.º José 

Figueiredo, que anteriormente era técnico superior do Município e a essa data dirigente. Essa 

alteração fez toda a diferença, pois enquanto técnico podia acumular a remuneração do Município 

com a Administração da empresa, mas como dirigente isso deixou de ser possível. -------------------------  

Assim sendo, em maio de 2012, o Eng.º José Figueiredo era dirigente do Município e Administrador 

da Penaparque 2 E.M., neste último caso gratuitamente, sem esquecer que para além de ser 

responsável pelo abastecimento de água, saneamento e resíduos, acumulava ainda a coordenação 

de todos os serviços externos do Município. Com a mudança do Executivo, muitas das funções, 

inclusivamente as que eram exercidas pelo Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, Eng.º 

Pedro Barbosa, aqui presente na qualidade de Vereador, passaram para o Eng.º José Figueiredo, 

que ficou com responsabilidades acrescidas. ---------------------------------------------------------------------------  

Em face de todas estas contingências, a solução encontrada foi nomear como Administrador da 

Penaparque 2 E.M., o Dr. Celso Simões, remunerado enquanto tal, mas acumulando também as 

funções de coordenador do GDES.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Sobre esta matéria garante que está perfeitamente à vontade, pois se tivessem vinte e um candidatos 

ao lugar, certamente arranjava dez melhores e dez piores. Possivelmente o mesmo acontece no seu 

caso – nos próximos vinte e um Presidentes da Câmara que vão passar pelo Município de Penacova, 

dez vão ser melhores e dez vão ser piores. Portanto, não é melhor nem pior que os outros, mas era 

uma solução e daí a escolha do Dr. Celso Simões. -------------------------------------------------------------------  

Para além de tudo o que se pretendia, na época também preconizava que o GDES tivesse 

competências na área da arquitetura e engenharia, para apoiar as empresas e principalmente as 

associações, nos seus processos de licenciamento. Os recursos existiam, pois tinham o Arquiteto 

Jorge Cruz e o Eng.º Bruno Barros, que estavam a estagiar, no entanto esqueceu-se de um pormenor 

importante – como colaboravam para o Município de Penacova, não podiam ser proponentes de 

projetos sujeitos a licenciamento para a mesma entidade. ----------------------------------------------------------  

No entanto, estando a colaborar para o Município, existiam outros trabalhos que poderiam fazer, 

alguns também no âmbito do apoio às empresas e importantes para o desenvolvimento económico 

do concelho, tais como: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Requalificação do bar do Moinho na Portela de Oliveira; -----------------------------------------------------------  

- Recuperação e ampliação do Museu do Moinho na Portela de Oliveira; ---------------------------------------  

- Requalificação do Parque Municipal em Penacova; -----------------------------------------------------------------  

- Requalificação da margem esquerda do rio Mondego em Penacova; ------------------------------------------  

- Recuperação do Edifício na Serra da Atalhada em Friúmes; ------------------------------------------------------  

- Sinalização e mobiliário urbano para a regeneração do núcleo urbano de Penacova; ---------------------  

- Memorial aos Mortos na Guerra do Ultramar; -------------------------------------------------------------------------  

- Layout do Espaço Jovem na Biblioteca Municipal; -------------------------------------------------------------------  

- Layout da Secção de Obras Públicas na Revista Municipal, 3, 4 e 5; -------------------------------------------  

- Painéis de obras, nomeadamente Tribunal Judicial de Penacova, pavimentações Aveleira e Roxo e 

saneamento na Carvoeira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Projeto de mobiliário para o Tribunal Judicial de Penacova; -------------------------------------------------------  

- PCHI – Elaboração das peças de procedimento de novos processos; -----------------------------------------  

- Sinalização do Concelho – Revisão; -------------------------------------------------------------------------------------  

- Praia Fluvial do Reconquinho – Licenciamento das estruturas de apoio, ponte pedonal; ------------------  

- Praia Fluvial do Reconquinho – projeto para passadiço acessível; ----------------------------------------------  
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- Junta de Freguesia de Paradela da Cortiça – elaboração de peças de procedimento e relatório final 

para ajuste direto da pavimentação; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Elaboração de projeto para a rotunda de S. Pedro de Alva; -------------------------------------------------------  

- Mercado Municipal de Penacova – Elaboração do ajuste direto para obras de conservação; ------------  

- Bloco Habitacional da Eirinha – Elaboração do ajuste direto para obras de conservação; ----------------  

- Acesso para o Reconquinho – Elaboração do ajuste direto para obras de calcetamento; -----------------  

- Muro da Cheira – Elaboração do ajuste direto para obras de conservação; -----------------------------------  

- Pinturas do muro de Penacova – Elaboração do ajuste direto para obras de conservação; --------------  

- Pavimentações da Freguesia de Penacova – Gondelim e Chainho – Elaboração das peças 

procedimentais para elaboração do ajuste direto da pavimentação; ----------------------------------------------  

- Rotunda da Mata do Maxial – Elaboração de medições e peças desenhadas para ajuste direto; -------  

- Sinalização do Mosteiro de Lorvão A1 Norte – Elaboração de peças desenhadas e escritas para 

implementação de sinalização; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Serra da Atalhada – Elaboração das peças de procedimento para ajuste direto para equipamento; ---  

- Foz do Caneiro – Acompanhamento de obras de conservação em habitação social; ----------------------  

- Carvalhal de Mançores – Elaboração de relatório técnico e medições para obras de conservação em 

habitação social; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Paradela da Cortiça – Elaboração de relatório técnico e medições para obras de conservação em 

habitação social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Prosseguindo a sua intervenção, reafirmou que não devem desvalorizar o trabalho que o GDES tem 

vindo a desenvolver, pois se considerarem apenas as candidaturas elaboradas, desde fevereiro de 

2012 a março de 2014, já justifica cada cêntimo despendido com o pagamento ao funcionário em 

causa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, destacou algumas das candidaturas que elaborou ou acompanhou: ------------------------------------  

- Candidatura da Pensar à Fundação EDP – Oficina de Apoio ao Potencial Agricultor, com incentivo 

de 8.000,00€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Leader / Adelo – construção de novas instalações a Carlos Rico, com incentivo de 36.189,00€; -------  
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- Leader / Adelo - Alargamento do Espaço de Exposição - Aparício Morais e Filhos, com incentivo de 

49.083.00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Leader / Adelo – Recuperação da Fonte do Púcaro, com incentivo de 32.758,00€;  ------------------------  

- Leader / Adelo – Recuperação dos Moinhos da Serra da Atalhada, com incentivo de 45.084,53€; -----  

- Leader / Adelo – Filarmónica Boa Vontade Lorvanense para recuperação da sede, com incentivo de 

83.000,00€ (embora tenham desistido da candidatura); --------------------------------------------------------------  

Em conjunto com a Dr.ª Natércia Lapas, fizeram candidaturas ao POVT: ---------------------------------------  

- Saneamento da Carvoeira; saneamento da Rebordosa; saneamento das Freguesias do Concelho – 

EM 537; saneamento de Travanca do Mondego; saneamento Espinheira / Penacova. ----------------------  

Destas cinco candidaturas, duas foram aprovadas – Saneamento da Rebordosa (300.004,00€) e 

Espinheira / Penacova (884.462.00€); ------------------------------------------------------------------------------------  

- Acompanhou ao Programa Operacional de Fatores de Competitividade, uma candidatura de Extra 

Motion, com incentivo de 450.000,00€; -----------------------------------------------------------------------------------  

- Acompanhou uma candidatura ao IEFP da criação de um salão e estética de Maria Elisa Nogueira 

Henriques, com incentivo de 5.000,00€; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Leader / Adelo (uma desistência e duas não aprovadas): - Construção de salão de eventos para a 

Bandolimágico, Requalificação da casa de campo da Quinta do Alambique, para o Charmemagnólia e 

Construção de cais de recreio para o Hotel Rural Quinta da Conchada. -----------------------------------------  

- Leader / Adelo – Adaptação de novas instalações de Paula Clara Sousa Simões (19.182,00€): --------  

- Leader / Adelo – Construção de instalações da Penacorte (desistência); --------------------------------------  

- Leader / Adelo – Pensar – Oficina de Apoio ao Potencial Agricultor II – Fundação EDP (não 

aprovada); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- PRODER – Medida 1.1.3 - Produção da Framboesa e Groselha (submetida e aprovada) de Pedro 

Matos (63.677,00€); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Leader / Adelo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

– Reconstrução da antiga Escola Primária do Coiço – Associação Recreativa e Cultural do Coiço 

(aprovada com 9.285.00€); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Recuperação da Escola Primária de Casal da Santo Amaro – Município de Penacova (não 

aprovada); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Remodelação do Museu Vitorino Nemésio – Município de Penacova, (aprovada com 47.954,00€); ---  
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- Recuperação do Parque Municipal – Município de Penacova (não aprovada); -------------------------------  

- Remodelação da antiga Escola Primária da Cheira – Município de Penacova (9.525,00€); --------------  

- Mais Centro:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Parque Empresarial dos Covais, aprovada (236.339,00€); --------------------------------------------------------  

- PRODER 1.1.3: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Produção de Framboesa – Jaime Pereirinha – Submetida e ainda não aprovada. --------------------------  

- SIALM – Sistema de Incentivos de Apoio Local a Microempresas: ----------------------------------------------  

- Apavi - (aprovada com 10.740,00€); -------------------------------------------------------------------------------------  

- Em nome do Município de Penacova foram ainda submetidas mais cinco candidaturas, que serão 

indeferidas, embora não tenham ainda a resposta definitiva e que se referem a pavimentações 

decorrentes das obras de saneamento: Espinheira / Penacova, EM 537, Travanca do Mondego, 

Carvoeira e Rebordosa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Continuando a sua intervenção, quanto à referência feita pelo Senhor Vereador Mauro Carpinteiro de 

que é necessário “namorar” as empresas e potenciais investidores, salientou que é essa a sua 

postura e o que tenta fazer, sempre que possível.  --------------------------------------------------------------------  

Deu alguns exemplos desta sua atuação, nomeadamente em relação à Extra Motion, ao 

concessionário do Bar da Praia Fluvial do Reconquinho e Parque de Campismo Municipal, à empresa 

Água das Caldas de Penacova (particularmente aquando da ampliação das suas instalações) e ainda 

nas diligências feitas junto do proprietário do imóvel situado em frente à Câmara Municipal, prevendo-

se a instalação de um hostel. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda relativamente a esta matéria e para concluir reportou-se a mais uma citação feita pelo Senhor 

Vereador Mauro Carpinteiro: “Contudo, à semelhança do que acontece noutros concelhos, Penacova 

deveria ter um efetivo GDES”.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A este respeito manifestou total abertura e se o Senhor Vereador quiser dar exemplos desses 

Municípios, obviamente que estão disponíveis para se deslocarem lá e perceber a estratégia adotada.  

Quanto aos outros assuntos que foram focados, salientou: ---------------------------------------------------------  

- Conselho Empresarial Local: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

No âmbito do projeto que pretendem levar a efeito – levantamento empresarial e plano estratégico – 

irão ser organizados reuniões, fóruns, workshops, com a participação de toda a comunidade, mas o 
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objetivo principal é focalizarem-se nas empresas e no desenvolvimento económico. Isto sem prejuízo 

de promoverem outras estratégias no âmbito da educação, do ambiente, ação social, entre outras, 

que serão discutidas noutros fóruns. --------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à formalização desta entidade, pensa que este tipo de projeto só funciona se a iniciativa partir 

dos próprios empresários, que considerem útil a sua existência. --------------------------------------------------  

- Doçaria Conventual: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este é de facto um dos produtos distintivos do nosso território, e já foi estudada a possibilidade de 

avançar para o processo de certificação, através da QUALIFICA, contudo não se verificou grande 

interesse por parte dos produtores. ----------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, ainda relativamente à doçaria conventual, existem outros parceiros que eventualmente 

podem colaborar nesta dinamização, como a Confraria da Lampreia, Associação Pró-Defesa do 

Mosteiro de Lorvão, Escola Beira Aguieira, para além do Município. ---------------------------------------------  

- Apoio à Recuperação de Moinhos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre esta matéria referiu que o regulamento está em fase de elaboração e logo que esteja concluído 

poderão aprofundar este assunto.------------------------------------------------------------------------------------------  

- Promoção Turística: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente é necessário fazer o “clique” e nem sempre é fácil, mas quanto às técnicas, continua a 

pensar que todas elas são importantes, quer as mais recentes, que as novas tecnologias 

proporcionam, quer aquela que é feita através dos tradicionais folhetos. ----------------------------------------  

 

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

Solicitou alguns esclarecimentos relativos à Grandes Opções do Plano: ----------------------------------------  

- 01 111 – Administração Geral; --------------------------------------------------------------------------------------------  

01 1112011/2 - Equipamento de Transporte – 30.000,00€; ---------------------------------------------------------  

Da leitura do relatório presume que se destine à aquisição de uma viatura para o Senhor Presidente 

da Câmara e outra para a Vereação. Questiona se é efetivamente isso que se pretende. ------------------  

- 02 243 – Saneamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pergunta onde está previsto o investimento de 324.855€. -----------------------------------------------------------  

- 02 242 – Ordenamento do Território; ------------------------------------------------------------------------------------  
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02 242 2014/5013 – Prestação Serviços âmbito Geral Ordenamento e Sub-âmbito das Componentes 

de Arquitetura e Engenharia (a que se refere?). ------------------------------------------------------------------------  

- 02 244 – Abastecimento de Água; ----------------------------------------------------------------------------------------  

02 244 2013/2 – Conduta Distribuição de Água à União das Freguesias de Friúmes e Paradela; --------  

Pelos montantes definidos verifica que a remodelação da rede de água à povoação de Miro voltou a 

ser adiada para 2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 02 245 - Resíduos Sólidos; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

02 245 2015/5038 – Aluguer Operacional Viatura RSU – 44.280€; -----------------------------------------------  

Pergunta a que se destina e se há aqui uma nova abordagem à forma como vai ser efetuada a 

recolha de resíduos sólidos urbanos. --------------------------------------------------------------------------------------  

-02 246 - Proteção Meio Ambiente e Conservação da Natureza; --------------------------------------------------  

Relativamente aos percursos pedestres, dos que se encontram elencados, pretende saber quais 

estão homologados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 02 252 – Desporto Recreio e Lazer; -------------------------------------------------------------------------------------  

02 252 2002/38 1 – Infraestruturas – 180.000€; ------------------------------------------------------------------------  

Questionou onde está prevista a aplicação desta verba. -------------------------------------------------------------  

02 252 2010/7 2 – Ações de Racionalização e Eficiência Energética – 2.000€; --------------------------------  

Lamenta que a verba prevista nesta ação seja tão reduzida, pois trata-se de assunto que já foi aqui 

referido por diversas vezes e certamente que seria um investimento com retorno para o Município. ----  

02 252 2013/6 – Pista de Kart Cross da Serra da Atalhada – 111.986€; -----------------------------------------  

Pergunta se são verbas a pagar em 2015, do total que já estava previsto, ou se é um acréscimo em 

relação a este investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 03 320 – Indústria e Energia; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

03 320 2002/41 3 – Infraestruturas – 59.403€ (a que se refere?). -------------------------------------------------  

- 03 331 – Transportes Rodoviários; ---------------------------------------------------------------------------------------  

03 331 2014/5007 – Transferências para Projetos Intermunicipais – 120.303€ (a que se destina?). -----  

 

Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Esclareceu as questões suscitadas pelo Senhor Vereador, referindo:--------------------------------------------  

Quanto à Administração Geral - Equipamento de Transporte, trata-se da previsibilidade de aquisição 

uma viatura para o Presidência da Câmara e outra para a Vereação. Espera que ainda durante o 

corrente ano possam executar uma, libertando verba para a outra, caso contrário a prioritária é a da 

Presidência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao saneamento, o investimento previsto de 324.855€ destina-se às povoações de Chelo 

de Chelinho. A verba para a execução deste projeto foi distribuído pelos anos de 2015 e 2016, com 

mais 200.000€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Prestação Serviços âmbito Geral Ordenamento e Sub-âmbito das Componentes de Arquitetura e 

Engenharia refere-se a um projeto que será executado ainda durante este ano, relativo ao ajuste 

direto com a BaiMonde – Serviços de Consultoria e Comércio de Produtos Reginais Unipessoal. Lda. 

(elaboração de projetos para realização de obras).--------------------------------------------------------------------  

No que se refere à remodelação da rede de água à povoação de Miro, o valor que está previsto 

destina-se à execução do projeto. Contudo se tiverem condições para avançar com a obra ainda em 

2015, terão oportunidade de reforçar esta rúbrica através de uma revisão ou alteração orçamental. ----  

Quanto ao Aluguer Operacional Viatura de RSU, a intenção foi prever a possibilidade de ter uma 

viatura nova, pois é clara a necessidade de substituir a mais antiga e esta modalidade permitia a 

renovação destes veículos. No entanto é um assunto que ainda pretende aprofundar, se será mais 

vantajoso a compra ou este tipo de aluguer, dependendo também das negociações que daí 

resultarem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos percursos pedestres, nenhum deles está homologado, sendo esta uma das 

prioridades, até porque, como já referiu, tem associada a sua promoção. --------------------------------------  

Desporto Recreio e Lazer - Infraestruturas – 180.000€, destina-se ao investimento nos três campos 

relvados, que foram objeto de candidatura – Feira Nova, Campo da Serra e S. Pedro de Alva, de 

acordo com o compromisso assumido de reinvestir 25% do valor recebido do QREN, nestes três 

espaços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pista de Kart Cross da Serra da Atalhada – 111.986€. São valores para executar ainda durante este 

ano, que estão comprometidos e não pagos. ---------------------------------------------------------------------------  

Eficiência Energética - é também uma das áreas onde o Município é tecnicamente débil, pois 

possivelmente se existisse massa crítica sobre o assunto, estariam mais adiantados, como seria 

desejável.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

 

 
[SERVIÇO OU DIVISÃO] 

páginas 16 | 28 
mod G10-CM 

De qualquer forma já se fez alguma coisa neste âmbito, designadamente em relação aos gastos com 

energia elétrica na Piscina Municipal, com a instalação das baterias de condensadores, assim como 

da caldeira que também terá reduzido o consumo de gás. ----------------------------------------------------------  

Por sua vez esta é uma área a que o próximo quadro comunitário vai estar muito atento e a própria 

ITI vai certamente trabalhar estas matérias, pelo que o Município vai procurar estar na linha da frente. 

Nesse sentido vai apresentar ao Executivo a proposta de adesão do Município à Agência Regional de 

Energia da Região Centro, pois para além do apoio técnico que pode prestar, eventualmente será um 

requisito para a formalização de candidaturas. -------------------------------------------------------------------------  

Infraestruturas da área de indústria e energia - refere-se ao final da obra (eventual revisão de preços) 

do Parque Empresarial da Alagôa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Transferências para projetos intermunicipais, refere-se à transferência para o Município da Mealhada 

relativo à pavimentação da estrada Bussaco / Cruz Alta, na parte que pertence a Penacova. -------------  

 

Senhora Vereadora Ilda Maria Jesus Simões ------------------------------------------------------------------------  

- Na rúbrica Desporto Recreio e Lazer está previsto a construção de uma Pavilhão Municipal e Centro 

de BTT. Pergunta onde se vão localizar e se serão para executar. -----------------------------------------------  

 

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

Informou que relativamente ao Pavilhão Municipal, com a verba orçamentada de 5.000,00€, não o 

conseguem executar, com toda a certeza, de qualquer forma pretendem sinalizar esta necessidade, 

se querem ter atividade e competições desportivas em Penacova. Considera, no entanto, que fará 

toda a diferença, existirem ou não, fundos comunitários para o efeito. -------------------------------------------  

Quanto à sua localização tem o mesmo entendimento já referido anteriormente em relação à pista de 

atletismo. Deve ser construído num local onde se pratiquem modalidades no pavilhão e de 

preferência junto a uma escola. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação ao Centro de BTT, existem vários locais possíveis, mas ainda não está definida qual a 

melhor opção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

No seguimento do que expôs na última reunião relativamente a esta matéria e tendo em conta a 

intervenção do Senhor Presidente da Câmara, quando referiu a necessidade de intervenção nas 
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Escolas da Aveleira e Jardim de Infância de S. Mamede, já anteriormente o tinha feito em relação à 

Escola de Figueira de Lorvão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O mesmo acontece com as obras de saneamento de Chelo e Chelinho, sendo uma preocupação que 

também já tinha manifestado oportunamente. --------------------------------------------------------------------------  

Tal como o seu colega de Vereação, lamenta que a questão do abastecimento de água à povoação 

de Miro não seja resolvida em 2015, pois ficou com essa expectativa na sequência da resposta que o 

Senhor Presidente deu na última reunião, quando o questionou sobre este assunto. ------------------------  

Considera que há matérias que devem continuar a discutir, pois não devem perder oportunidades de 

ter intervenções inovadoras e diferenciadoras, criando núcleos distintos que sejam marcos no nosso 

território, como é o caso da Casa do Monte ou a Casa de António José de Almeida. Devem explorar 

todas as soluções e avaliar as melhores práticas.  --------------------------------------------------------------------  

Entende que a sugestão de criação de um albergue em Lorvão deve ser estudada e explorada essa 

possibilidade, até porque existem ali outros espaços para adaptar a museu ou centro interpretativo da 

arte dos palitos, com outras condições. Inclui aqui o espaço museológico, financiado pelo Estado, 

suportado pelos contribuintes, que está vazio e parece que ninguém está muito preocupado com o 

seu futuro,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todas estas questões deveriam ser pensadas de forma integrada. -----------------------------------------------  

Por sua vez, quando falou na feira de atividades de desportos de desporto, aventura e ar livre, não 

inventou nada. Aliás é uma questão que já tinha sido discutida em reuniões do anterior Executivo, 

ainda na altura em que o Senhor Eng.º Pedro Carpinteiro era Vereador do Desporto e já nessa época 

entendia que isto deveria ser feito. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Neste caso, se for integrada nas Festas do Município, será um bom exemplo de diferenciação deste 

evento, através daquilo que pode ser uma mais-valia em termos de promoção. O concelho tem 

condições para a prática dos desportos de aventura e ar livre, que devem ser exploradas e 

divulgadas e as Festas do Município poderão ser o momento e o local certo para o fazer. -----------------  

Se esta feira vier a ser integrada nas Festas do Município, tendo manifestado alguma reação pela 

forma como esta iniciativa vem sendo realizada, não vê qualquer inconveniente em na altura aplaudir, 

de forma entusiasta, se estas forem de encontro ao que o Senhor Presidente da Câmara referiu na 

sua intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que se refere ao GDES, o Senhor Presidente da Câmara ocupou dois terços da sua intervenção a 

justificar a contratação do técnico, por isso quer que fique bem claro, tal como já disse, que nada de 

pessoal tem a apontar à pessoa em causa. Não tem dúvidas que seja uma pessoa competente e 
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capaz, nem é essa a sua preocupação. Os dois terços da discussão deveriam ter sido destinados à 

discussão de outras matérias. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Porém, na sua perspetiva, ao contrário do que é a opinião do Senhor Presidente da Câmara, o GDES 

deveria ser constituído por uma equipa vocacionada para políticas centradas no desenvolvimento 

económico, de criação de emprego e de contacto permanente com o mundo empresarial. Este 

gabinete deveria ter como missão primordial a criação de um ambiente propício ao florescimento de 

iniciativas empresariais e ser propulsor desse objetivo. --------------------------------------------------------------  

O que o Senhor Presidente referiu em relação às tarefas desenvolvidas por esses técnicos, não tem 

dúvidas que foram bem executadas, em termos de quantidade justificam, reforçam e são uma mais-

valia. É um trabalho muito importante, mas que pode ser feito por um Gabinete Técnico Local, o GTL, 

que já existiu no Município.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reafirmou que nem conhece a pessoa em causa e talvez pela forma como se tem expressado terá 

levado a concluir que é a pessoa que está em causa. Mas não é isso que acontece.------------------------  

No que se refere à doçaria conventual e outros produtos tradicionais, julga que poderia ser oportuno 

explorar a possibilidade de uma certificação municipal, embora desformalizada dos pressupostos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse ainda lamentar que estas Grandes Opções do Plano não tenham acolhido algumas das ideias 

que apresentou, de forma explícita, até porque seria um sinal político claro. Estes documentos não 

são apenas um instrumento técnico, mas também político e seria importante que algumas das 

sugestões fossem contempladas de forma expressa. -----------------------------------------------------------------  

A título de exemplo, referiu a proposta de criação de um programa estruturado de recuperação de 

moinhos e azenhas, com uma dotação própria para o efeito, que seria colocada à disposição dos 

proprietários deste património, que é de interesse municipal. O regulamento que está a ser elaborado 

já deveria ser baseado nesse mesmo programa. ----------------------------------------------------------------------  

 

 

Senhora Vereadora Ilda Maria Jesus Simões ------------------------------------------------------------------------  

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

“Este é o vosso orçamento, não seria seguramente o nosso, contudo abster-nos é dar um sinal, por 

um lado por respeito à opção dos penacovenses, que nas eleições autárquicas deram a vitória ao PS 

e por outro lado mostrar que estamos aqui para colaborar. ---------------------------------------------------------  
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Consideramos ainda que este é um orçamento de continuidade, confirma que não há uma estratégia 

clara para o concelho, ao nível do turismo, empresarial ou outro qualquer. -------------------------------------  

Aliás, olhando para o orçamento e para o que nos é proposto, vemos que está claramente a diminuir 

a eficiência do Município, o que se afere com o visível aumento das despesas de funcionamento. 

Este é claramente e apenas um orçamento de gestão.  --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente vai certamente dizer que estou a fazer demagogia, mas lembro que embora 

muito respeitosamente e muito diplomaticamente prometa ter em conta as propostas que fazemos, 

depois não as vemos refletidas no orçamento. Ou se estão é de uma forma muito diluída, com 

pequenos apontamentos, como o arranjo de um telhado. -----------------------------------------------------------  

Aliás, sentimo-nos aqui um pouco à semelhança do que acontece nos eventos para que somos 

convidados. Somos convidados, muito respeitosamente, mas depois sentimo-nos invisíveis. -------------  

Finalmente, termino por dizer que com este novo Quadro Comunitário de Apoio, podiam V. Exas abrir 

caminho para um orçamento voltado para investimentos em projetos estruturantes, que contribuíssem 

para melhorar a vida das populações e claramente não o fizeram.  -----------------------------------------------  

Este é um orçamento, que é o vosso, mas em que se continua a dar mais valor por exemplo ao 

desporto recreio e lazer, em detrimento do saneamento.” -----------------------------------------------------------  

 

 

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

Começou por se congratular pela entrega das peças que constituem as Grandes Opções do Plano de 

Orçamento, este ano com maior antecedência, embora o dossier final só tenha sido entregue hoje. 

No entanto admite que há aqui uma melhoria nesta prestação, que é justo reconhecer e só assim é 

possível fazerem uma apreciação mais exaustiva. --------------------------------------------------------------------  

Na análise efetuada, ressalta que se trata de um orçamento com pouca ambição, sendo que a 

maioria das propostas apresentadas pelo seu colega de Vereação, Mauro Carpinteiro, não foram 

acomodadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reforça determinadas áreas de investimento importantes, que gostariam de ver realizadas, e embora 

algumas possam estar inscritas, deveriam ter mais enfoque, nomeadamente: --------------------------------  

Na área do saneamento básico, refere a necessidade de intervenção nos Parques Empresariais, na 

povoação da Rebordosa, no Silveirinho e em Figueira de Lorvão, para além de outras que não vai 

enumerar, pois reconhece que são obras que envolvem montantes elevados. --------------------------------  
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No entanto, a questão do saneamento básico foi uma das bandeiras do PS, que não tem a 

concretização necessária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O mesmo acontece com o abastecimento de água, no caso a remodelação da rede na povoação de 

Miro, que julga que já ultrapassou todos os prazos razoáveis. -----------------------------------------------------  

No que se refere à rede viária, julga que o Senhor Presidente deve equacionar, de uma vez por 

todas, a sua conservação, já que nos últimos anos, salvo raras exceções, pouco se tem feito a esse 

nível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Focou ainda a necessidade de remodelação do edifício dos Paços do Concelho, cujo projeto também 

não está previsto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao parque automóvel, nomeadamente viaturas e máquinas, verifica que nos últimos anos 

nada tem sido feito em termos de aquisições, estando a degradar-se de dia para dia. ----------------------  

Este são exemplos de rubricas que ficam aquém do expectável. --------------------------------------------------  

Espera que o Executivo esteja atento aos novos fundos comunitários, para poder alavancar parte 

destes projetos, alguns deles enquadráveis neste orçamento. Como bem disse há pouco, um cêntimo 

gasto em coisas menos eficientes, será um cêntimo a menos para investimento em prol dos 

munícipes.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pensa que este é um orçamento um pouco mais realista, mas ainda existem algumas “gorduras” e é 

aí que gostariam que se cortasse, para que esse investimento seja concretizado. ---------------------------  

Em suma, parece-lhe que este é um orçamento voltado para uma gestão corrente, com pouca 

estratégia, é aplicado por uma Câmara Municipal, mas poderia ser por qualquer comissão de gestão. 

Gostaria de ver aqui mais algum “rasgo” e não sabe se é fruto da legislação ou de algum realismo 

que o Senhor Presidente encarnou nos últimos tempos, constata que a ambição que teve no primeiro 

mandato e nalguns orçamentos, embora alguns não possíveis de concretizar, não está aqui 

espelhada.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também é importante haver alguma ambição e gostaria de ver isso aqui refletido. --------------------------  

 

 

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

Relativamente ao exposto pelos Senhores Vereadores, salientou: ------------------------------------------------  
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No que respeita à intervenção da Senhora Vereadora Ilda Simões, destacou que ao contrário do que 

foi referido, as despesas correntes tem um decréscimo no seu valor absoluto, como está visível nos 

documentos remetidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto, como já referiu por diversas vezes, orçamentos são orçamentos e contas são contas e 

isso será aferido aquando da apresentação do Relatório de Gestão e Prestação de Contas. --------------  

Porém, conforme também já disse, quando se vota a favor de um regulamento de apoio à natalidade, 

ou da criação de uma Escola de Artes, estão de facto a aumentar a despesa corrente. ---------------------  

Em relação ao facto de a rubrica de desporto recreio e lazer ser superior à verba previsível para 

saneamento, é uma realidade, embora considera que este projeto engloba água, saneamento e 

resíduos sólidos e encara a gestão dos três serviços de forma integrada, até porque a lei assim o 

prevê. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo assim, para desporto recreio e lazer constam 890.421€ e para água, saneamento e resíduos 

sólidos 1.590.320€.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lembra ainda que a rúbrica desporto recreio e lazer inclui 111.986€ para a Pista de Kart Cross, que 

serão para pagar ainda durante este ano e 180.000€ de investimentos a executar em infraestruturas 

desportivas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste último caso, trata-se de um compromisso assumido com os dirigentes dos três clubes, para 

poderem viabilizar uma candidatura, que antes ninguém conseguiu fazer, de que receberam cerca de 

800.000€, sendo que 25% serão para reinvestir nesses espaços. Não é por mero acaso que chegam 

com cerca de 3.000.000€ no banco, é porque se trabalha para isso. ---------------------------------------------  

Por estas razões esta verba está um pouco acima do que seria normal. ----------------------------------------  

 

Quanto à intervenção do Senhor Vereador Pedro Barbosa, relativamente à questão da ambição está 

tudo dito. Ambição não é ter um orçamento de 19.000.000€, como aconteceu em 2010. Não 

conseguiram lá chegar por razões óbvias. -------------------------------------------------------------------------------  

De qualquer forma tomou nota de todas as sugestões apresentadas, quer pelo Senhor Vereador 

Mauro Carpinteiro, na última reunião, quer as que foram hoje aqui referidas, mas fica aqui o 

compromisso, de que se as conseguirem executar, mesmo que não estejam aqui definidas, em abril 

de 2016 votarem favoravelmente as contas do Município de Penacova. ----------------------------------------  

Relativamente à conservação e remodelação da rede viária municipal, é verdade que não têm feito 

tudo o que é necessário. Quando por vezes refere o discurso oficial sobre esta matéria, de que as 
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estradas estão todas feitas, não está a falar do discurso de PSD de Penacova, mas sim do discurso 

do País e de alguns comentadores políticos.  ---------------------------------------------------------------------------  

Mesmo assim, e modestamente, o Município de Penacova ainda tem previstos 1.172.000€ em 

orçamento. Espera é que não tenham que conservar infraestruturas que se eventualmente tivessem 

sido feitas na altura, não seria necessário intervir. ---------------------------------------------------------------------  

 

Relativamente a máquinas não é exatamente verdade o que disse, pois ainda recentemente foi 

adquirida uma, que não terá cinquenta horas de utilização. Mas estão atentos a este assunto e vão 

renovando dentro das possibilidades. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

Posto a votação, o ponto 1 -- Discussão e Aprovação das GOP - Grandes Opções do Plano do 

Município de Penacova, do ano de 2015, foi aprovado por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e 3 

(três) abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 

 

2 - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIOS DE PENACOVA DO ANO DE 

2015. 

 

O Orçamento do Município de Penacova para o ano de 2015, regista um total 12.380.729€ (doze 

milhões, trezentos e oitenta mil, setecentos e vinte e nove euros). ------------------------------------------------  

Dado que os documentos previsionais foram discutidos em simultâneo, tendo já sido efetuada a sua 

análise, procedeu-se à votação dos mesmos.  -------------------------------------------------------------------------  

 

O Executivo deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções, a aprovar o 

Relatório de apresentação do Orçamento de 2015, que incluí os documentos constantes do artigo 46º 

da Lei 73/2013, de 3 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 



 

 

 

 
[SERVIÇO OU DIVISÃO] 

páginas 23 | 28 
mod G10-CM 

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

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

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

 

 

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

MUNICIPAIS DE PENACOVA DO ANO DE 2015. 

 

O Senhor Vereador Ricardo João Estevens Ferreira Simões fez a apresentação da proposta de 

Mapa de Pessoal dos Serviços Municipais de Penacova do ano de 2015. --------------------------------------  

Destacou que este documento não traduz as necessidades prementes em termos de recursos 

humanos, no Município de Penacova, facto que tem levado a algum “exagero” na contratação de 

pessoal através de CEIS. Em face das limitações impostas pelo Orçamento de Estado para 2015 e ao 

que se perspetiva, obrigou a que tivessem de “cortar” nalgumas situações, no que ao Mapa de 

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

Nessa conformidade, descreveu sucintamente o que se prevê em termos de novos postos de 

trabalho:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nove assistentes operacionais para serviços gerais de limpeza;-------------------------------------------------  

- Três assistentes operacionais para os serviços de águas e saneamento; -------------------------------------  

- Cinco assistentes técnicos (um para as obras particulares, um para a cultura, um para o desporto – 

receção da piscinas - um para o turismo e outro para a área da ação social); ---------------------------------  

- Três técnicos superiores na área do desporto, um a tempo inteiro e dois a meio tempo;  -----------------  

Sobre esta matéria realçou que em termos do que pretendem levar a efeito e até reforçar o trabalho 

do GDES, como o Senhor Presidente referiu, era necessário o recrutamento de mais um recurso 

humano para esta área.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas são as necessidades básicas, de que não podem abdicar, nomeadamente no serviço de águas 

e saneamento, tendo em conta os funcionários que se tem aposentado, sendo uma das áreas em que 

estão mais debilitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1 - Mapa de Pessoal dos Serviços Municipais de Penacova para 2015 - Resumo dos Postos de Trabalho 

 

 

Posta a votação a Proposta de Mapa de Pessoal dos Serviços Municipais de Penacova do ano de 

2015, foi aprovada por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções. -------------------------  

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

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

Mais deliberou submeter o assunto á aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------  
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4 - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES E PROPOSTA SALARIAL DA 

PENAPARQUE 2 E.M., PARA 2015. 

 

Foi presente ao Executivo o Plano de Atividades e Proposta Salarial da Penaparque 2 E.M., para 

2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara fez o resumo do documento em questão, que apresenta as ações 

sob a responsabilidade da empresa, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------  

- Gestão do Parque Industrial da Espinheira e respetivos serviços de apoio (Bar); ---------------------------  

- Gestão do Estacionamento Público; -------------------------------------------------------------------------------------  

- Edifício do Parque de Estacionamento – lojas;------------------------------------------------------------------------  

- Parque de Campismo Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Projeto de energia eólica da Serra da Atalhada; ----------------------------------------------------------------------  

- Infraestruturas Turísticas e de Restauração e Bebidas, que inclui o Posto de Turismo, Museu do 

Moinho, Café Turismo, Bar de Apoio ao Reconquinho, Bar 21, Cafetaria do Moinho da Portela de 

Oliveira. São estas as atividades que a empresa gere, com as respetivas previsões financeiras para o 

ano de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Simultaneamente é necessário apresentar uma proposta salarial que é igual à que se pratica em 

2014, à exceção do aumento do salário do Administrador, Celso Gaspar Vieira Simões, de 1.000,00€, 

para 1.201,48€. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A justificação deste aumento prende-se com a razoabilidade de equiparar esse salário ao de um 

técnico superior de 2ª classe. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dizer também que era intenção da Administração da Penaparque, porque era de justiça face ao 

trabalho desenvolvido, que a funcionária Maria de Lurdes Rodrigues Carlos, que é responsável pelo 

bar do parque industrial da Espinheira, tivesse o seu salário aumentado, no entanto a lei não o 

permite, de acordo com o parecer do ANMP. ---------------------------------------------------------------------------  

Este parecer é claro: autoriza a aplicação do vencimento ao membro do Conselho de Administração, 

até ao limite do salário de um Vereador a tempo inteiro da respetiva Câmara Municipal. Quanto ao 

aumento de vencimento dos restantes trabalhadores da empresa, a lei não o permite. ---------------------  

Por outro lado, o funcionário Artur da Silva Martins deve reformar-se durante o ano de 2015, e será 

menos um encargo, no entanto ainda tem de constar neste documento. ----------------------------------------  
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Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  

Perguntou se está previsto algum reforço de pessoal para a Portela de Oliveira. -----------------------------  

Em relação ao Bar 21 – Proveitos – Energia, manutenção do recinto, pretende saber de a que se 

refere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Quanto às questões colocadas, os gastos com pessoal na Portela de Oliveira, referem-se ao Museu 

do Moinho que agora está sob a responsabilidade da Penaparque 2 E.M. Eventualmente haverá uma 

repartição de custos, nomeadamente da Administração e da Técnica Anabela Rodrigues, que por 

vezes também dá apoio a essa infraestrutura. --------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Bar 21 - Energia, tem a ver com uma situação que foi detetada ainda com o anterior 

Executivo. A energia fornecida a esta infraestrutura era assumida, na totalidade, pelo Município e 

quando se aferiu esta questão, foram instalados dois contadores – um para o espaço público, que o 

Município continua suportar e outro nas próprias instalações do bar. É essa energia que a empresa 

que explora o Bar 21 paga à Penaparque 2 E.M.. ---------------------------------------------------------------------  

No que se refere à manutenção do recinto, os 1.800€ referem-se a trabalhos executados nesse 

âmbito, correspondentes a 150€/mês. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Questionou ainda se os gastos com o Parque de Estacionamento também tem a ver com a repartição 

de custos e perguntou a que se refere o Contrato de Fiscalização e Povoamento. ---------------------------  

 

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

Respondeu que os gastos com o Parque de Estacionamento tem efetivamente a ver com a repartição 

de custos do pessoal da estrutura pelas diversas áreas de negócio. Quanto ao Contrato de 

Fiscalização e Povoamento, relaciona-se com a Pista de Pesca. -------------------------------------------------  

 

Senhor Vereador Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro ----------------------------------------------------------  
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Questionou sobre o ponto de situação do projeto de exploração de energia eólica na Serra da 

Atalhada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Referiu que a última informação que tem da parte da EDP Renováveis, é que, de acordo com as 

medições já efetuadas, a Serra do Bussaco seria mais interessante, para efeitos de energia eólica, do 

que propriamente a Atalhada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Eventualmente o Município tem de tomar a iniciativa de questionar a EDP, porque o valor que pagam 

não é muito significativo para uma empresa desta natureza, e quanto mais tempo estiver instalado, 

melhor podem fazer essa avaliação. Até porque neste momento, atendendo às condicionantes legais, 

não haverá forma de fazer a ligação à rede. ----------------------------------------------------------------------------  

 

O Executivo deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor e 3 (três) abstenções, aprovar o 

Plano de Atividades e Proposta Salarial da Penaparque 2 E.M., para 2015. -----------------------------------  

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

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

 

 

5 - PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE PENACOVA À SECÇÃO DE MUNICÍPIOS DE 

BAIXA DENSIDADE E DO MUNDO RURAL. 

 

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

Propôs a adesão do Município de Penacova à Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo 

Rural. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A este propósito referiu que esta adesão não implica custos e poderá ter algumas vantagens, 

nomeadamente na valorização dos apoios comunitários, para os municípios, empresas, instituições 

que se localizem nestes territórios. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Fazendo um breve esclarecimento, referiu que este é um trabalho que vem sendo desenvolvido há 

algum tempo, pela ANMP, que como se sabe tem um conjunto das chamadas secções – Secções de 

Municípios com Barragens, entre outras.  --------------------------------------------------------------------------------  
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Nessa forma de organização da ANMP, tem havido um movimento, liderado pelo atual Presidente da 

Câmara Municipal do Fundão, profundo conhecedor destas matérias de desenvolvimento local, no 

sentido de estes territórios de baixa densidade poderem ter uma secção própria. ----------------------------  

O que está aqui subjacente é haver uma formalização de uma capacidade de fazer lobby em defesa 

destes territórios, com as características enunciadas no documento que foi distribuído e onde 

Penacova se enquadra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Adesão do 

Município de Penacova à Secção de Municípios de Baixa Densidade e do Mundo Rural. ------------------  

 

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

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

doze horas e trinta 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) 


