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ATA n. 16 /2015 
 

 
 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e quinze na Sala de Sessões dos Paços do Município, 

realizou-se uma reunião ordinária a que estiveram presentes 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 e Luís Pedro 

Barbosa Antunes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

 

O Executivo deliberou por unanimidade considerar justificadas as faltas do Senhor Presidente, 

Humberto José Baptista Oliveira por se encontrar de férias e da Senhora Vereadora, Ilda Maria Jesus 

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

 

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

1 - Intervenção do Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Intervenção do Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  

3 - Intervenção da Vereação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 - Aprovação da ata da reunião ordinária de 20 de julho de 2015. -----------------------------------------------  

5 - Situação Financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 - Transferência de Verbas: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1 - Conselho Diretivo de Baldios de Sernelha em apoio a obras na Casa de Cultura e Recreio de 

Sernelha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.2 - Grupo Desportivo Foz do Caneiro em apoio a obras de melhoramentos da sua sede, parque 

desportivo e de lazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.3 - Grupo Desportivo Foz do Caneiro em apoio à realização de obras e aquisição de equipamentos 

para manutenção do parque desportivo e de lazer da casola e jardim.-------------------------------------------  

6.4 - Núcleo Sportinguista do Concelho de Penacova em apoio à realização de obras de 

melhoramento e conservação da sua sede. -----------------------------------------------------------------------------  

6.5 - União Popular da Rebordosa em apoio a obras de melhoramento e conservação da sua sede. ---  

6.6 - Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Alva em apoio a obras de restauro na Capela de 

Lufreu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.7 - União Recreativa Carvoeirense em apoio a obras de remodelação no edifício sede. ------------------  

6.8 - Centro de Bem Estar Social da Freguesia de Figueira de Lorvão em apoio à realização da 3ª 

edição das Marchas Populares de Figueira de Lorvão. ---------------------------------------------------------------  

6.9 - Casa do Povo de S. Pedro de Alva em apoio à realização do XXX Festival de Folclore do 

Rancho Folclórico, Cultural e Etnográfico da Casa do Povo de S. Pedro de Alva. ----------------------------  

6.10 - União Popular da Rebordosa em apoio à realização do evento "VI Barca Serrana - Encontro de 

Música Popular da Rebordosa". --------------------------------------------------------------------------------------------  

6.11 - Grupo de Solidariedade Social, Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro em apoio à realização 

da edição de 2015 da Festa do Barqueiro. -------------------------------------------------------------------------------  

6.12 - Clube Recreativo da Sobreira em apoio à realização do "Almoço Convívio de Aniversário". -------  

6.13 - Associação Pró-Defesa do Mosteiro de Lorvão / Grupo Etnográfico de Lorvão em apoio á 

realização do Festival Internacional de Folclore e comparticipação anual para apoio ao 

funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.14 - União Popular e Cultural de Chelo / Rancho Folclórico "As Paliteiras" de Chelo em apoio à 

realização do Festival Internacional de Folclore, comparticipação anual para apoio ao funcionamento 

e apoio a deslocação ao estrangeiro no âmbito de intercâmbio cultural. -----------------------------------------  

6.15 - Rancho Folclórico de Penacova em apoio à realização de Festival Nacional de Folclore e 

comparticipação anual para apoio ao funcionamento. ----------------------------------------------------------------  

6.16 - Rancho Folclórico e Etnográfico do Zagalho e Vale do Conde em apoio à realização de Festival 

Nacional de Folclore e comparticipação anual para apoio ao funcionamento. ----------------------------------  
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6.17 - Rancho Típico de Miro "Os Barqueiros" do Mondego em apoio à realização de Festival 

Nacional de Folclore e comparticipação anual para apoio ao funcionamento. ----------------------------------  

6.18 - Associação Cultural e Recreativa de Agrêlo / Grupo Folclórico Danças e Cantares de Agrêlo 

em apoio à realização de Festival Nacional de Folclore e comparticipação anual para apoio ao 

funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 - Ratificação de Protocolo de Parceria entre o Município de Penacova e a Banda de Alcobaça 

relativo a realização de concerto do grupo Discantus, inserido na programação do Festival 

Cistermúsica 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8 - Ratificação de orçamentos da ADESA - Associação de Desenvolvimento Regional Serra do Açor. -  

9 - Listagem de Aquisições de Serviços efetuados do 2.º Trimestre de 2015, ao abrigo do ajuste direto 

simplificado, nos termos do parecer genérico. --------------------------------------------------------------------------  

10 - Análise a aprovação de candidaturas de apoio à Natalidade / Adoção. ------------------------------------  

11 - Informações dos Cartórios Notariais - Relação dos atos efetuados nos termos do n.º 5 do artigo 

55º do CIMT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12 - Proposta de aplicação de tarifário especial no âmbito do Regulamento Municipal dos Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais Urbanas de Penacova. --------------------  

13 - Proposta de alienação do Lote A2 do Parque Empresarial da Alagôa. -------------------------------------  

14 - Auto de Medição nº 1 da obra "Pavimentações na Freguesia de Lorvão - Beneficiação na 

Aveleira, Rôxo e Paradela de Lorvão". ------------------------------------------------------------------------------------  

15 - Loteamentos e Obras Particulares. ----------------------------------------------------------------------------------  

15.1 - Processos de Obras: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Arquitetura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

01-45/2015, 01-15/2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Licenciamento -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

01-12/2015, 01-5/2011, 01-13/2012. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Autorização de Utilização -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

01-108/2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Diversos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

05-40/2015, 01-26/2015, 01-51/2014, 01-37/2014. --------------------------------------------------------------------  
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1 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 

Não se verificou público presente. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

2 - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. 

 

 

3 - INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO. 

 

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

Na sequência de um pedido de informação feito numa reunião anterior, deu conhecimento do número 

de alunos, baseado numa estimativa remetida pelo Agrupamento de Escolas de Penacova, relativa 

aos Jardins de Infância e EB1. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Jardins de Infância -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No ano letivo de 2015-2016, há um total de alunos de 217, o que representa menos 20 que no ano 

anterior, assim distribuídos: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Seixo – 11 (o mesmo que no ano anterior); ----------------------------------------------------------------------------  

- Figueira de Lorvão - 42 (decréscimo de 10); --------------------------------------------------------------------------  

- Aveleira – 14 (menos 5 que no ano anterior); -------------------------------------------------------------------------  

- Lorvão – 17 (mais 1 que no ano anterior); ------------------------------------------------------------------------------  

- S. Mamede – 11 (mais 3 que no ano anterior); -----------------------------------------------------------------------  

- Penacova – 62 (decréscimo de 3); ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Miro – 8 (menos 2 que no ano anterior); --------------------------------------------------------------------------------  

- Sazes de Lorvão – 13 (mais 3 que no ano anterior); ----------------------------------------------------------------  

- S. Pedro de Alva – 39 (decréscimo de 5). ------------------------------------------------------------------------------  

EB1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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No ano letivo de 2015-2016, há um total de alunos de 374, o que representa menos 30 que no ano 

anterior: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Seixo – 17 (mantém-se o mesmo número); ----------------------------------------------------------------------------  

- Figueira de Lorvão – 78 (decréscimo de 8); ---------------------------------------------------------------------------  

- Aveleira – 33 (decréscimo de 9); ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Lorvão – 24 (mantém-se o mesmo número); --------------------------------------------------------------------------  

- Penacova – 153 (menos 8 que no ano anterior); ---------------------------------------------------------------------  

- S. Pedro de Alva – 69 (menos 5 que no ano anterior). --------------------------------------------------------------  

Salientou que estes dados são preocupantes, a tendência é sempre de diminuição, no entanto só 

depois de conhecidos o número de alunos por turma e anos se poderá fazer uma análise mais 

objetiva, em relação às causas deste decréscimo. --------------------------------------------------------------------  

Logo que tenha estes dados disponíveis, dará conhecimento dos mesmos aos Senhores Vereadores.  

 

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

Deu conhecimento de mais um campeão nacional em BTT, no escalão de benjamins, Mariana Nunes, 

da Juventude Desportiva de Monte Redondo. Além deste título individual, também venceram 

coletivamente, o Encontro Nacional de Escolas de BTT, em benjamins femininos. ---------------------------  

É mais um facto digno de registo e motivo de orgulho para todos, pelo que deu os parabéns aos 

atletas, dirigentes, treinadores e aos pais, que são o apoio fundamental para que possam atingir 

estes resultados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, propõe um voto de louvor à Juventude Desportiva de Monte Redondo, felicitando-os 

pelos excelentes resultados que têm alcançado, nomeadamente pelo trabalho realizado nos escalões 

de formação, dando-lhe incentivo para que continuem nesta senda. ---------------------------------------------  

 

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

Começou por referir que também se associam a este voto de louvor proposto pelo Senhor Vereador 

Ricardo Simões, relativamente a mais este sucesso desportivo, neste caso da Juventude Desportiva 

de Monte Redondo, que se sagrou campeã na classe de BTT. ----------------------------------------------------  
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Prosseguindo, pretende fazer uma proposta, que se enquadra no trabalho que se vem realizando, em 

determinadas áreas que visam aproveitar as potencialidades paisagísticas e naturais do concelho, 

como os percursos pedestres, o BTT, entre outros.  ------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, considera que o Município devia explorar a possibilidade de valorizar ainda mais o 

percurso entre a Pista de Pesca e Rebordosa, ou pelo menos até ao Reconquinho, propondo a 

criação de um circuito de manutenção. Assumir esse trajeto como um percurso de excelência para 

qualquer tipo de pessoas, como lazer. ------------------------------------------------------------------------------------  

Com se sabe os percursos de BTT destinam-se aos praticantes desta modalidade, à semelhança do 

que acontece com o Trail Running, que implica alguma resistência física e não é tipicamente 

compaginável com a prática em família, por exemplo. ----------------------------------------------------------------  

Por isso considera que este percurso pode ser valorizado para ter esta componente e este objetivo - 

um circuito de manutenção extenso que vem na sequência de outras iniciativas. -----------------------------  

 

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

Agradeceu a sugestão do Senhor Vereador Mauro Carpinteiro, sinal de que se preocupa com esta 

terra, no entanto esta situação já está prevista e até com uma maior extensão, possivelmente até ao 

ramal de Miro ou um pouco mais acima. ---------------------------------------------------------------------------------  

Está prevista a colocação de passadiços em madeira, na zona da Livraria do Mondego, de ambos os 

lados, cujo investimento se situa na ordem dos 190.000€, pelo que para já vão intervir na margem 

esquerda, para que esse trajeto se possa fazer. -----------------------------------------------------------------------  

Relativamente à margem direita, dadas as suas caraterísticas naturais, a intervenção é mais onerosa, 

mas o objetivo é ter esses circuitos de manutenção dos dois lados, com menor grau de dificuldade, 

também para atrair esse público-alvo. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

4 - APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2015. 

Posta a votação, a ata n.º 15, referente à reunião ordinária de 20/7/2015 foi aprovada por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não votou o Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes, por não ter estado presente na reunião a 

que esta respeita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5 - SITUAÇÃO FINANCEIRA. 
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Presente ao Executivo o Resumo Diário de Tesouraria referente ao dia 6/8/2015, pelo qual tomou 

conhecimento de que o total de disponibilidades deste município é de € 2.849.131,80 (dois milhões, 

oitocentos e quarente e nove mil, cento e trinta e um euros e oitenta cêntimos), sendo o montante de 

operações orçamentais de € 2.561.132,45 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, cento e 

trinta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos) e o de operações não orçamentais de € 287.999,35 

(duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e noventa e nove euros e trinta e cinco cêntimos). ------------  

 

6 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS: 

 

6.1 - CONSELHO DIRETIVO DE BALDIOS DE SERNELHA EM APOIO A OBRAS NA CASA DE 

CULTURA E RECREIO DE SERNELHA. --------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 7.785,91 Euros (sete mil, setecentos e oitenta e cinco euros e noventa e um cêntimos), 

para o Conselho Diretivo de Baldios de Sernelha em apoio a obras na Casa de Cultura e Recreio de 

Sernelha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.2 - GRUPO DESPORTIVO FOZ DO CANEIRO EM APOIO A OBRAS DE MELHORAMENTOS DA 

SUA SEDE, PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER. -----------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 166,43 Euros (cento e sessenta e seis euros e quarenta e três cêntimos), para o Grupo 

Desportivo Foz do Caneiro em apoio a obras de melhoramentos da sua sede, parque desportivo e de 

lazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.3 - GRUPO DESPORTIVO FOZ DO CANEIRO EM APOIO À REALIZAÇÃO DE OBRAS E 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO E DE 

LAZER DA CASOLA E JARDIM. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 298,55 Euros (duzentos e noventa e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos), para o 
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Grupo Desportivo Foz do Caneiro em apoio à realização de obras e aquisição de equipamentos para 

manutenção do parque desportivo e de lazer da casola e jardim. -------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.4 - NÚCLEO SPORTINGUISTA DO CONCELHO DE PENACOVA EM APOIO À REALIZAÇÃO DE 

OBRAS DE MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA SUA SEDE. -------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 249,14 Euros (duzentos e quarenta e nove euros e catorze cêntimos), para o Núcleo 

Sportinguista do Concelho de Penacova em apoio à realização de obras de melhoramento e 

conservação da sua sede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.5 - UNIÃO POPULAR DA REBORDOSA EM APOIO A OBRAS DE MELHORAMENTO E 

CONSERVAÇÃO DA SUA SEDE. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 3.464,62 Euros (três mil quatrocentos e sessenta e quatro euros e sessenta e dois 

cêntimos), para a União Popular da Rebordosa em apoio a obras de melhoramento e conservação da 

sua sede. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.6 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PEDRO DE ALVA EM APOIO A OBRAS DE 

RESTAURO NA CAPELA DE LUFREU. ---------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 2.251,33 Euros (dois mil, duzentos e cinquenta e um euros e trinta e três cêntimos), para 

a Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Alva em apoio a obras de restauro na Capela de 

Lufreu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.7 - UNIÃO RECREATIVA CARVOEIRENSE EM APOIO A OBRAS DE REMODELAÇÃO NO 

EDIFÍCIO SEDE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes transferências 

de verba para a União Recreativa Carvoeirense em apoio a obras de remodelação no edifício sede: ---  

- No montante de 2.530,33 Euros (dois mil quinhentos e trinta euros e trinta e três cêntimos); ------------  

- No montante de 1.528,28 Euros (mil quinhentos e vinte e oito euros e vinte e oito cêntimos). -----------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.8 - CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DA FREGUESIA DE FIGUEIRA DE LORVÃO EM APOIO 

À REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES DE FIGUEIRA DE LORVÃO. ---------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 350,00 Euros (trezentos e cinquenta euros), para o Centro de Bem Estar Social da 

Freguesia de Figueira de Lorvão em apoio à realização da 3ª edição das Marchas Populares de 

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

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.9 - CASA DO POVO DE S. PEDRO DE ALVA EM APOIO À REALIZAÇÃO DO XXX FESTIVAL 

DE FOLCLORE DO RANCHO FOLCLÓRICO, CULTURAL E ETNOGRÁFICO DA CASA DO POVO 

DE S. PEDRO DE ALVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 562,50 Euros (quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), para a Casa 

do Povo de S. Pedro de Alva em apoio à realização do XXX Festival de Folclore do Rancho 

Folclórico, Cultural e Etnográfico da Casa do Povo de S. Pedro de Alva. ---------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.10 - UNIÃO POPULAR DA REBORDOSA EM APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "VI BARCA 

SERRANA - ENCONTRO DE MÚSICA POPULAR DA REBORDOSA". ---------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 350,00 Euros (trezentos e cinquenta euros), para a União Popular da Rebordosa em 

apoio à realização do evento "VI Barca Serrana - Encontro de Música Popular da Rebordosa". ----------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  
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6.11 - GRUPO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DE 

MIRO EM APOIO À REALIZAÇÃO DA EDIÇÃO DE 2015 DA FESTA DO BARQUEIRO. -----------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 350,00 Euros (trezentos e cinquenta euros), para o Grupo de Solidariedade Social, 

Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro em apoio à realização da edição de 2015 da Festa do 

Barqueiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.12 - CLUBE RECREATIVO DA SOBREIRA EM APOIO À REALIZAÇÃO DO "ALMOÇO 

CONVÍVIO DE ANIVERSÁRIO". -------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de verba, no 

montante de 350,00 Euros (trezentos e cinquenta euros), para o Clube Recreativo da Sobreira em 

apoio à realização do "Almoço Convívio de Aniversário". ------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.13 - ASSOCIAÇÃO PRÓ-DEFESA DO MOSTEIRO DE LORVÃO / GRUPO ETNOGRÁFICO DE 

LORVÃO EM APOIO Á REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E 

COMPARTICIPAÇÃO ANUAL PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO. ----------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes transferências 

de verbas, para a Associação Pró-Defesa do Mosteiro de Lorvão / Grupo Etnográfico de Lorvão: -------  

- No montante de 1.000,00 Euros (mil euros) em apoio à realização do Festival Internacional de 

Folclore. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No montante de 250,00 Euros (duzentos e cinquenta euros) em apoio ao funcionamento. ---------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.14 - UNIÃO POPULAR E CULTURAL DE CHELO / RANCHO FOLCLÓRICO "AS PALITEIRAS" 

DE CHELO EM APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE, 

COMPARTICIPAÇÃO ANUAL PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO E APOIO A DESLOCAÇÃO 

AO ESTRANGEIRO NO ÂMBITO DE INTERCÂMBIO CULTURAL. ---------------------------------------------  
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Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes transferências 

de verba, para a União Popular e Cultural de Chelo / Rancho Folclórico "As Paliteiras" de Chelo: -------  

- No montante de 1.000,00 Euros (mil euros), em apoio à realização do Festival Internacional de 

Folclore;------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

- No montante de 250,00 Euros (duzentos e cinquenta euros), em apoio ao funcionamento; --------------  

- No montante de 1.000,00 Euros (mil euros), em apoio a deslocação ao estrangeiro no âmbito de 

intercâmbio cultural. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.15 - RANCHO FOLCLÓRICO DE PENACOVA EM APOIO À REALIZAÇÃO DE FESTIVAL 

NACIONAL DE FOLCLORE E COMPARTICIPAÇÃO ANUAL PARA APOIO AO 

FUNCIONAMENTO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes transferências 

de verbas ao Rancho Folclórico de Penacova: -------------------------------------------------------------------------  

- No montante de 750,00 Euros (setecentos e cinquenta euros) em apoio à realização de Festival 

Nacional de Folclore; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No montante de 250,00 Euros (duzentos e cinquenta euros), em apoio ao funcionamento. --------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.16 - RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DO ZAGALHO E VALE DO CONDE EM APOIO 

À REALIZAÇÃO DE FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE E COMPARTICIPAÇÃO ANUAL 

PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes transferências 

de verbas ao Rancho Folclórico e Etnográfico do Zagalho e Vale do Conde: ----------------------------------  

- No montante de 750,00 Euros (setecentos e cinquenta euros), em apoio à realização do XXXIII 

Festival Nacional de Folclore; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- No montante de 250,00 Euros (duzentos e cinquenta euros), em apoio ao funcionamento. --------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  
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6.17 - RANCHO TÍPICO DE MIRO "OS BARQUEIROS" DO MONDEGO EM APOIO À 

REALIZAÇÃO DE FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE E COMPARTICIPAÇÃO ANUAL PARA 

APOIO AO FUNCIONAMENTO. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes transferências 

de verbas para o Rancho Típico de Miro "Os Barqueiros" do Mondego: -----------------------------------------  

- No montante de 562,50 Euros (quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), em apoio 

à realização de Festival Nacional de Folclore; --------------------------------------------------------------------------  

- No montante de 250,00 Euros (duzentos e cinquenta euros) em apoio ao funcionamento. ---------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

6.18 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE AGRÊLO / GRUPO FOLCLÓRICO DANÇAS 

E CANTARES DE AGRÊLO EM APOIO À REALIZAÇÃO DE FESTIVAL NACIONAL DE 

FOLCLORE E COMPARTICIPAÇÃO ANUAL PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO. --------------------  

Analisado o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes transferências 

de verbas para a Associação Cultural e Recreativa de Agrêlo / Grupo Folclórico Danças e Cantares 

de Agrêlo:---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------  

- No montante de 562,50 Euros (quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos), em apoio 

à realização de Festival Nacional de Folclore; --------------------------------------------------------------------------  

- No montante de 250,00 Euros (duzentos e cinquenta euros) em apoio ao funcionamento. ---------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis. ------------------------------------  

 

7 - RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE PENACOVA E A 

BANDA DE ALCOBAÇA RELATIVO A REALIZAÇÃO DE CONCERTO DO GRUPO DISCANTUS, 

INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL CISTERMÚSICA 2015. 

 

O Executivo deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Parceria entre o Município de 

Penacova e a Banda de Alcobaça relativo a realização de concerto do grupo Discantus, inserido na 

programação do Festival Cistermúsica 2015, bem como autorizar a transferência de verba, no 

montante de 2.000,00€ (dois mil euros), conforme consta do mesmo. -------------------------------------------  

A cópia do referido protocolo fica anexo à presente ata, fazendo parte integrante da mesma. ------------  
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8 - RATIFICAÇÃO DE ORÇAMENTOS DA ADESA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL SERRA DO AÇOR. 

O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes orçamentos da ADESA – Associação 

de Desenvolvimento Regional Serra do Açor: ---------------------------------------------------------------------------  

 

- Orçamento n.º 361, no valor de 8.830,85€ (oito mil, oitocentos e trinta euros e oitenta e cinco 

cêntimos), relativo a serviços de beneficiação da rede viária florestal do mês de janeiro- Freguesias 

de Penacova, Carvalho e União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego. -------------  

- Orçamento n.º 362, no valor de 1.223,82€ (mil duzentos e vinte e três euros e oitenta e dois 

cêntimos), relativo a serviços de beneficiação da rede viária florestal do mês de janeiro - União das 

Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego. -------------------------------------------------------------  

- Orçamento n.º 363, no valor de 22.065,74€ (vinte e dois mil e sessenta e cinco euros e setenta e 

quatro cêntimos), relativo a serviços de beneficiação da rede viária florestal do mês de fevereiro – 

União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego. -----------------------------------------------  

- Orçamento n.º 364, no valor de 1.567,13€ (mil quinhentos e sessenta e sete euros e treze 

cêntimos), relativo a serviços de beneficiação da rede viária florestal do mês de fevereiro - Freguesias 

de Figueira de Lorvão, Sazes de Lorvão, União das Freguesias de Travanca do Mondego e Oliveira 

do Mondego e União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego. ---------------------------  

- Orçamento n.º 365, no valor de 16.296,10€ (dezasseis mil, duzentos e noventa e seis euros e dez 

cêntimos), relativo a serviços de beneficiação da rede viária florestal do mês de março - Freguesias 

de Carvalho, Penacova, Figueira de Lorvão. ----------------------------------------------------------------------------  

- Orçamento n.º 367, no valor de 15.385,70€ (quinze mil, trezentos e oitenta e cinco euros e setenta 

cêntimos), relativo a serviços de beneficiação da rede viária florestal do mês de abril - Freguesias de 

Figueira de Lorvão, Carvalho e Penacova. ------------------------------------------------------------------------------  

- Orçamento n.º 369, no valor de 19.459,73€ (dezanove mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e 

setenta e três cêntimos), relativo a serviços de beneficiação da rede viária florestal – União das 

Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, Freguesia de Penacova, Freguesia de 

Carvalho e União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio do Mondego. --------------------------------  

 

Senhor Vereador Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro ----------------------------------------------------------  
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Relativamente aos serviços de beneficiação e construção da rede viária florestal, um assunto que foi 

abordado na última sessão da Assembleia Municipal, embora reconheça que não é possível chegar a 

todo o lado, constata-se que na Freguesia de Lorvão existem algumas zonas que têm intervenção há 

muito tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considera que seria importante, na planificação dos trabalhos do parque de máquinas da ADESA, na 

beneficiação da rede viária florestal, incluir algumas zonas da Freguesia, nomeadamente a zona da 

serra, a encosta de S. Mamede para o Caneiro, do Rôxo para o Caneiro, do Rôxo para o Dianteiro, 

Aveleira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9 - LISTAGEM DE AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADOS DO 2.º TRIMESTRE DE 2015, AO 

ABRIGO DO AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DO PARECER GENÉRICO. 

Foi presente a listagem de Aquisições de Serviços efetuados no 2.º trimestre de 2015, ao abrigo do 

ajuste direto simplificado, nos termos do parecer genérico, cuja cópia fica anexa à presenta ata, 

fazendo parte integrante da mesma, tendo sido prestados os esclarecimentos solicitados pelos 

Senhores Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

10 - ANÁLISE A APROVAÇÃO DE CANDIDATURAS DE APOIO À NATALIDADE / ADOÇÃO. 

Informação 

As candidaturas apresentadas reúnem as condições gerais de atribuição definidas no artigo 5º do 

regulamento municipal de apoio à natalidade e adoção. -------------------------------------------------------------  

 

I. Candidatura n.º77/15.Vânia Sofia Oliveira Nogueira e Rudy Alexandre da Silva pais de Santiago 

Nogueira da Silva, nascida a 19/03/2015,1º.filho,residentes na Rua Nossa Senhora da Conceição 

nº.79 1º.Andar,Miro.Nos termos do definido no artigo 3º e 4º os requerentes têm direito ao reembolso 

das despesas nos seguintes valores: -------------------------------------------------------------------------------------  

Ano de 2015- 1.000.00€;Ano de 2016-950.00€;Ano de 2017-650€; Ano de 2018-100.00€ 

TOTAL:2.700.00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. Candidatura n.º84/15.Claúdia Marina Costa Ferreira e Ricardo Filipe Martins Reis pais de Bianca 

Ferreira Reis, nascida a 28/04/2015,1º.filho,residentes na Rua São Tiago nº.32,Travanca do 

Mondego. Nos termos do definido no artigo 3º e 4º os requerentes têm direito ao reembolso das 

despesas nos seguintes valores:  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ano de 2015-900.00€; Ano de 2016-975.00€;Ano de 2017-675.00€;Ano de 2018-150.00€ 

TOTAL:2.700.00€ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. Candidatura n.º92 /15.Catarina Isabel dos Santos Pinto Bravo e Filipe César da Fonseca Duarte 

pais de Maria Inês Pinto Duarte, nascida a 22/04/2015,2ºfilho,residentes na Rua Nova do Barreiro 

n.º11,Ronqueira. Nos termos do definido no artigo 3º e 4º os requerentes têm direito ao reembolso 

das despesas nos seguintes valores: -------------------------------------------------------------------------------------  

Ano de 2015-990.00€; Ano de 2016-1.072.50€;Ano de 2017-742.50€;Ano de 2018-165.00€ 

TOTAL:2.970.00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

IV. Candidatura n.º93 /15.Nuno Manuel Jesus Batista e Isabel Margarida Rodrigues Sousa pais de 

Nuno Rafael Sousa Batista, nascido a 10/06/2015,2º.filho,residentes na Rua do Cabeço da Pedra, 

Lavradio. Nos termos do definido no artigo 3º e 4º os requerentes têm direito ao reembolso das 

despesas nos seguintes valores: -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ano de 2015-770.00€; Ano de 2016-1.127.50€;Ano de 2017-797.50€; Ano de 2018-275.00 

TOTAL:2.970.00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
V. Candidatura n.º102/15.Patricia Alexandra Alves dos Santos e José Pedro Marques Rosas pais de 

Maria Constança Santos Rosas, nascida a 08/07/2015,2º.filho,residentes na Rua Vale de Crisco n.º 7 

Parada, São Pedro de Alva. Nos termos do definido no artigo 3º e 4º os requerentes têm direito ao 

reembolso das despesas nos seguintes valores: -----------------------------------------------------------------------  

Ano de 2015-660.00€; Ano de 2016-1.155.00€;Ano de 2017-825.00€;Ano de 2018-330.00€ 

TOTAL:2.970.00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
VI. Candidatura n.º86/15.Ana Margarida Simões Ferreira e João Pedro da Silva Simões pais de 

Mariana Ferreira Simões, nascida a 26/02/2015,2º.filho,residentes na Rua Feiteirinha nº.7 Aveleira. 

Nos termos do definido no artigo 3º e 4º os requerentes têm direito ao reembolso das despesas nos 

seguintes valores: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ano de 2015-1.210.00€; Ano de 2016-1.017.50€;Ano de 2017-687.50€;Ano de 2018-55.00€ 

TOTAL:2.970.00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
VII. Candidatura n.º42/14.Dino Emanuel Rodriguez de Rodrigues e Mailing del Vale Rodil Mendez 

pais de Lukas Lian Rodil Mendez, nascido a 26/06/2014,1.ºfilho,residentes na Rua da Tojeira n.º8 

Sernelha, Figueira de Lorvão. Nos termos do definido no artigo 3º e 4º os requerentes têm direito ao 

reembolso das despesas nos seguintes valores: -----------------------------------------------------------------------  
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Ano de 2015-825.00€; Ano de 2016-725.00€;Ano de 2017-250.00€--------------------------------------------  

TOTAL:1.800.00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar as referidas candidaturas. ----------------------------------  

 

VIII. Candidatura n.º 82. Márcio Rafael Ferreira Almeida Indeferida por não cumprir com o 

Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade / Adoção, no que se refere ao prazo limite para a sua 

apresentação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11 - INFORMAÇÕES DOS CARTÓRIOS NOTARIAIS - RELAÇÃO DOS ATOS EFETUADOS NOS 

TERMOS DO N.º 5 DO ARTIGO 55º DO CIMT. 

Presente ao Executivo a listagem dos atos efetuados pelos Cartórios Notariais, nos termos do n.º 5 

do art.º 55º do CIMT do mês de junho. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

12 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE TARIFÁRIO ESPECIAL NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS URBANAS DE PENACOVA. 

 

FRACOS RECURSOS 

Nome Cód. 

Cliente 

Área N.º 

Consumidor 

Deliber 

José Carlos Gonçalves Ferreira 

Dyrio Francisco D’Assunção 

Jorge da Conceição Rodrigues 

Armindo de Oliveira 

Leonilde Maria Oliveira Duarte 

Manuel Rosa Escada 

 

50536 

55071 

59146 

53707 

59586 

55396 

23 

495 

490 

460 

320 

498 

6650 

11100 

6900 

9000 

23000 

32100 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

 

FAMILIAS NUMEROSAS 
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Nome Cód. 

Cliente 

Área N.º 

Consumidor 

Deliber 

Joana Isabel Costa Martins 

 

60015 115 5500 Deferimento 

 

TARIFÀRIOS SOCIAIS NÃO DOMÉSTICOS 

 

Nome Cód. 

Cliente 

Área N.º 

Consumidor 

Deliber 

Associação Recreativa e Cultural da Póvoa 

Fundação Mário da Cunha Brito 

Fundação Mário da Cunha Brito 

Santa Casa da Misericórdia de Penacova 

Santa Casa da Misericórdia de Penacova 

 

58561 

 

52043 

52042 

50141 

60085 

870 

 

220 

220 

10 

710 

2600 

 

21800 

21900 

5050 

50 

Deferimento 

 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

 

 

 

Analisado o assunto, o executivo deliberou, por unanimidade, conceder os tarifários especiais aos 

consumidores acima referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

13 - PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DO LOTE A2 DO PARQUE EMPRESARIAL DA ALAGÔA. 

 

Este ponto não foi discutido. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

14 - AUTO DE MEDIÇÃO Nº 1 DA OBRA "PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE LORVÃO - 

BENEFICIAÇÃO NA AVELEIRA, RÔXO E PARADELA DE LORVÃO". 

Presente ao Executivo o Auto de Medição n.º 1 da obra em epígrafe, no valor de 36.605,15 Euros 

(trinta e seis mil, seiscentos e cinco euros e quinze cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.  -  

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.  ------------------------------------------------  
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15 - LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES. 

 

15.1 - PROCESSOS DE OBRAS: 

 

Arquitetura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Senhora Vereadora Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva deu conhecimento de que deferiu, no uso 

das competências que lhe foram subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara, os seguintes 

processos de obras: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PO n.º 01-45/2015, de Bruna Alexandra Ferreira de Sousa, residente em Sazes de Lorvão, 

solicitando aprovação do projeto de arquitetura para construção de moradia em Sazes de Lorvão. 

Deferida a pretensão de acordo com os pareceres técnicos anexos ao processo e concedido o prazo 

de 180 dias para a entrega dos processos da especialidade. -------------------------------------------------------  

 

PO n.º 01-15/2015, de Eva Inês Saraiva Miguel e Bruno Dias Vieira, residentes em Aveleira, 

solicitando aprovação do projeto de arquitetura para construção de moradia em Aveleira. -----------------  

Deferida a pretensão de acordo com os pareceres técnicos anexos ao processo e concedido o prazo 

de 180 dias para a entrega dos processos da especialidade. -------------------------------------------------------  

 

Licenciamento -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Senhora Vereadora Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva deu conhecimento de que deferiu, no uso 

das competências que lhe foram subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara, os seguintes 

processos de obras: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PO n.º 01-12/2015 de José dos Santos Henriques, residente em Silveirinho, solicitando aprovação do 

licenciamento para legalização de obras de construção de barracão em Silveirinho.  ------------------------  
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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, na 

sua redação atualizada, de acordo com a informação anexa ao processo.  ------------------------------------  

 

PO n.º 01-5/2011 de Armindo Oliveira, residente em Porto da Raiva, solicitando aprovação do 

licenciamento para legalização de ampliação de habitação em Silveirinho.  ------------------------------------  

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, na 

sua redação atualizada, de acordo com a informação anexa ao processo.  ------------------------------------  

 

PO n.º 01-13/2012 de João Carlos Almeida Martins e Ana Paula Oliveira Ferreira, residentes em 

Coiço, solicitando aprovação do licenciamento para construção de moradia unifamiliar e muros de 

vedação em Coiço.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, na 

sua redação atualizada, de acordo com a informação anexa ao processo.  ------------------------------------  

 

Autorização de Utilização -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PO n.º 01-108/2011, de Cátia Filipa Jesus Ferreira, residente em Gavinhos, solicitando autorização 

de utilização para habitação e arrumos, sita em Gavinhos. ---------------------------------------------------------  

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, na 

sua redação atualizada, de acordo com a informação anexa ao processo.  ------------------------------------  

 

Diversos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PO n.º 05-40/2015, de José Tavares Gonçalves, residente em Oliveira do Mondego, relativo a obras 

de conservação e restauro de muro em Oliveira do Mondego. -----------------------------------------------------  
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O Executivo deliberou, por unanimidade, que o muro de suporte será executado em colaboração com 

a União de Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, devendo a fiscalização 

materializar no local o alinhamento a seguir, sendo comparticipada pelo Município e /ou União de 

Freguesias, uma vez que vai permitir o alargamento da via naquele local. --------------------------------------  

 

PO n.º 01-26/2015, de Augusto Pereira de Oliveira, residente em Vila Nova. ----------------------------------  

O Executivo deliberou, por unanimidade, por estarmos dentro do período de 150 dias desde a data do 

início do período de discussão pública da Revisão do PDM: --------------------------------------------------------  

- Levantar a suspensão do procedimento; -------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar o projeto de arquitetura e solicitar ao requerente os projetos de especialidades. -----------------  

 

PO n.º 01-51/2014, de José Manuel Pechim Ferreira Febras, residente em Laborins. -----------------------  

O Executivo deliberou, por unanimidade, por estarmos dentro do período de 150 dias desde a data do 

início do período de discussão pública da Revisão do PDM: --------------------------------------------------------  

- Levantar a suspensão do procedimento; -------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar o projeto de arquitetura e solicitar ao requerente os projetos de especialidades. -----------------  

 

PO n.º 01-37/2014, de Humberto Filipe Lopes e Cristina Rodrigues de Almeida, residentes em Monte 

Redondo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo deliberou, por unanimidade, por estarmos dentro do período de 150 dias desde a data do 

início do período de discussão pública da Revisão do PDM: --------------------------------------------------------  

- Levantar a suspensão do procedimento; -------------------------------------------------------------------------------  

- Notificar o requerente, no prazo de 45 dias apresentar os elementos. ------------------------------------------  

 

 

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

 

 



 

 

 

 
[SERVIÇO OU DIVISÃO] 

páginas 21 | 21 
mod G10-CM 

ENCERRAMENTO 

 

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

dezasseis 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 Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 
 

(João Filipe Martins Azadinho Cordeiro) 
 
 
 
 

A Secretária 
 
 
 
 

(Rosa Maria Martins Henriques) 
 


