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ATA n. 9/2017  
 

Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dezassete na Sala de Sessões dos Paços do 

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

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

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

Ferreira Simões e Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro. -------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

 

O Executivo deliberou, por unanimidade, considerar justificadas Luís Pedro Barbosa Antunes e Ilda 

Maria Jesus Simões, por motivos de ordem profissional. ------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

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

4 - Aprovação das atas das reuniões ordinárias de 13/4/2017 e 21/4/2017. ------------------------------------  

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

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

6.1 - Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Carvalho para obras de conservação e restauro da 

Igreja de Carvalho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.2 - União Desportiva Lorvanense em apoio à atividade desportiva regular com base no 

Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo. ---------------------------------------------------------------  

6.3 - União Popular e Cultural de Chelo, em apoio à atividade desportiva regular com base no 

Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo (Futsal). ----------------------------------------------------  

6.4 - União Popular e Cultural de Chelo em apoio à atividade desportiva regular com base no 

Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo (Basquetebol). --------------------------------------------  
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7 - Ratificação apoio da Câmara Municipal na Queima das Fitas. -------------------------------------------------  

8 - Proposta de isenção de pagamento de passe escolar. -----------------------------------------------------------  

9 - Propostas 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. --------------------  

10 - Loteamentos e Obras Particulares. ----------------------------------------------------------------------------------  

10.1 - Processos de Obras: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

01-9/2017, 01-28/2017, 01-32/2017, 01-33/2017, 01-89/2016 ------------------------------------------------------  

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

01-84/2016, 01-24/2017, 01-60/2016, 01-60/2017 ---------------------------------------------------------------------  

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

01-30/2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO. 

 

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

 

2 - INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. 

 

No âmbito da valorização das infraestruturas de carater turístico, um dos assuntos debatido na última 

sessão da Assembleia Municipal, pretende destacar a atividade desenvolvida no decurso do mês de 

abril, fazendo uma pequena resenha. -------------------------------------------------------------------------------------  

Durante esse período decorreram momentos de apresentação de três das cinco infraestruturas 

existentes no concelho, o que traduz a dinâmica que tem procurado trazer a estes espaços. -------------  

No primeiro fim-de-semana de abril realizou-se a Maratona BTT Rota da Lampreia, aproveitando os 

circuitos definidos. Foi um momento importante e revelador do interesse daqueles que se dedicam a 

essa modalidade, oriundos dos mais diversos pontos do país. -----------------------------------------------------  
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Em meados do mesmo mês ocorreu a primeira atividade na pista de Kart Cross da Atalhada, depois 

da conclusão desta última fase de investimento, definida e articulada com a Extra Motion, enquanto 

entidade gestora. Pode dizer que estão no momento zero da utilização e divulgação daquela 

infraestrutura, que permitirá trazer mais pessoas a Penacova. -----------------------------------------------------  

Concluíram, com chave de ouro, no último fim-de-semana, com a organização do Trail do Centro, 

utilizando os percursos do Centro de Trail Running Carlos Sá, uma excelente iniciativa de divulgação 

da modalidade e do território. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Considera que se devem regozijar com a realização destas atividades, pois deram o primeiro passo 

para colocar Penacova no mapa deste tipo de provas, cujo vídeo já foi visualizado por mais de 

cinquenta mil pessoas, o que é relevante para o evento e para a importância que a infraestrutura 

pode vir a ter para Penacova. E cada uma destas iniciativas, com as suas dinâmicas próprias, serão 

certamente capazes de alavancar estas infraestruturas. -------------------------------------------------------------  

Faltou, eventualmente, a realização de um evento na Pista de Pesca e nos Percursos Pedestres, mas 

a seu tempo também será uma realidade, pois o caminho faz-se caminhando. É necessário também 

divulgá-las e procurar melhorar permanentemente. -------------------------------------------------------------------  

 

De seguida deu nota de um trabalho que foi levado a efeito, também durante o mês de abril, para 

valorização dos Corredores Naturais, através da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra. ------  

O território de Penacova integra a Grande Rota do Mondego, que tem como objetivo ligar a nascente 

do rio até à foz; a Grande Rota do Alva, também com o mesmo propósito; a Grande Rota do Buçaco. 

Aqui trata-se de uma rota circular, entre os Municípios de Penacova, Mealhada e Mortágua. -------------  

Para além destas, estão a ser dados passos para a constituição da Federação Portuguesa dos 

Caminhos de Santiago e já esteve presente na assinatura de um protocolo de intenções, em Vila 

Pouca de Aguiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Trata-se de um trabalho de definição de percursos, que tem como propósito promover de forma 

conjunta os vários caminhos para Santiago de Compostela, também aproveitando a importância 

turística e económica, baseada em factos religiosos. -----------------------------------------------------------------  

Recentemente também participou na Assembleia Geral da Associação Rota EN2, que decorreu em 

Mortágua, onde foram apresentados um conjunto de projetos, que visam igualmente valorizar, 

comunicar, divulgar, no sentido de captar pessoas para cada um dos territórios. -----------------------------  
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Reiterou o convite para dia 16 de maio, pelas 15H00, em S. Pedro de Alva, onde vai ser apresentada 

pela CIM Região de Coimbra e pela CIM Beiras e Serra da Estrela, a Grande Rota do Alva, com uma 

sessão pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Isto acontece num momento feliz, já que foi recentemente divulgado que a Paria Fluvial do Vimieiro, 

no Rio Alva, foi galardoada, pela primeira vez, com a Bandeira Azul. Este é um facto que a todos 

orgulha, que valoriza o Rio Alva e todos estes projetos, sempre com o mesmo objetivo – divulgar as 

potencialidades do território e atrair pessoas, sejam visitantes, caminhantes, turistas, que contribuam 

para alavancar a economia local.-------------------------------------------------------------------------------------------  

A perspetiva é que todos estes projetos acoplados ajudem a crescer e a melhorar todos os dias, para 

a concretização dos objetivos preconizados. ----------------------------------------------------------------------------  

 

3 - INTERVENÇÃO DA VEREAÇÃO. 

 

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

Relativamente ao exposto pelo Senhor Presidente da Câmara, as atividades de que falou, a Maratona 

BTT Rota da Lampreia, Trail do Centro, o Kart Cross (esta última uma iniciativa de Vila Nova de 

Poiares), são de enaltecer, pois como disse trazem pessoas a Penacova. -------------------------------------  

No entanto e ao contrário do que o Senhor Presidente disse, temo que não sejam iniciativas 

integradas numa estratégia, mas atividades isoladas que se vão esgotando no momento em que 

terminam e espero que isso não aconteça. Até porque estas ações só tem valia se gerarem riqueza 

para o território, através de criação de emprego, impulsionando a economia local. --------------------------  

É certo que o caminho se faz caminhando e estas iniciativas são parte desse caminho. Mas não 

podem ser episódios ou meros momentos do caminho que se esgotam, tem de ser partes do 

percurso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pena é que se tenha perdido todo este tempo até à realização de iniciativas, com relevância efetiva, 

nestas infraestruturas, sendo que o Centro de Trail Carlos Sá foi inaugurado, com pompa e 

circunstância, há cerca de dois anos e a Pista de Kart Cross já é anterior. -------------------------------------  

Ficamos com a sensação que estiveram à espera do ano de eleições para, numa espécie de 

catadupa de iniciativas, dar um ar de graça e da existência de ideias para promover estes 

investimentos, que foram relevantes. Relativamente ao Trail do Centro, os Municípios próximos tem 

iniciativas nesta área, investiram menos e contam com grande afluência de participantes. ----------------  
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Em conclusão, julgo que são iniciativas importantes, que atraem pessoas, que divulgam Penacova e 

isso é positivo. Contudo não devem ser atos isolados e pecam por tardios. ------------------------------------  

Apesar de tudo, como sou otimista, penso sempre que melhores dias virão e que estes investimentos 

terão muito melhor aproveitamento no futuro. ---------------------------------------------------------------------------  

 

No que se refere à atribuição da Bandeira Azul à Praia Fluvial do Vimieiro, congratulo-me com esse 

galardão, que é importante para o concelho. Nesse âmbito não posso deixar de enaltecer a Freguesia 

de S. Pedro de Alva, pelo cuidado que sempre teve na dinamização daquele espaço, criando 

condições para que seja um local aprazível, que muito orgulha Penacova. -------------------------------------  

Trata-se de um local único, com grande potencial de atração, que graças ao esforço da União das 

Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio de Mondego, se mantém em excelentes condições, para 

fruição e uso público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ainda no que concerne a estas temáticas, foi notório, nos últimos tempos, o incremento da atividade 

do Senhor Presidente da Câmara, a nível internacional, nomeadamente em deslocações a Espanha, 

para participar numa sessão relacionada com o Interrreg Sudoe. Dos contactos que fez, resultou 

alguma candidatura ou iniciativa, em que o Município seja parceiro? Em caso afirmativo, qual a 

natureza da parceria? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No mesmo sentido, teve uma deslocação oficial aos Estados Unidos. Pergunto: qual o objetivo dessa 

visita e que contactos fez? Houve envolvimento de alguma entidade relacionada com a promoção 

externa da economia portuguesa? Quais as empresas do concelho convidadas e que participaram? 

Quais os objetivos e o caminho percorrido para o cumprimento dos mesmos? --------------------------------  

 

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

No que se refere à utilização das infraestruturas turísticas, o seu fim não se esgota no momento em 

que os eventos terminam. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta matéria, como também já disse, começa a haver iniciativas de visibilidade que permitem 

comunicar o território no seu conjunto, onde se incluiu o Trail Running. Eventualmente podemos 

definir a nossa região como o Gerês da zona Centro, pois temos esse potencial. ----------------------------  

Não deixa de ser verdade, não conhecendo todos os projetos ao nível dos concelhos, que o nosso 

tem algumas especificidades. Não é preparado especificamente para uma iniciativa, mas para poder 
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ser utilizado ao longo de todo o ano. O objetivo é que aqueles que cá estiveram, possam vir a 

Penacova ao longo do ano, tendo conhecimento de que existem estes trilhos que podem percorrer. ---  

Isto para dizer que o objetivo não é apenas o evento em si, que claramente dá notoriedade e divulga 

o território, valendo por isso, mas pensado numa perspetiva mais alargada em termos de utilização, e 

por isso mais dispendioso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente há muitos exemplos de regiões onde a comunidade tem conseguido ter um 

envolvimento nesta matéria, certamente com o apoio dos Municípios, mas aqui ainda não foi possível, 

talvez por falha nossa, enquanto agentes políticos. -------------------------------------------------------------------  

 

Quanto à atribuição da Bandeira Azul à Praia do Vimieiro, este foi um galardão conquistado através 

da candidatura efetuada pelo Município. Não é um projeto do Município de Penacova, mas sim de 

várias pessoas e entidades, nomeadamente da União das Freguesias de S. Pedro de Alva e S. Paio 

de Mondego, sendo que todos contribuíram para a concretização desse objetivo. ---------------------------  

Contudo, não podemos deixar de assinalar que o Município teve o mérito de fazer a candidatura, pois 

na verdade as condições já existem há vários anos e ainda não se tinha dado este passo. Mesmo por 

este Executivo que já tem Bandeira Azul na Praia Fluvial do Reconquinho, pelo quinto ano 

consecutivo, contudo, como também sabemos, há questões técnicas que é necessário acautelar. ------  

 

No que se refere à atividade desenvolvida a nível internacional, durante este ano desloquei-me por 

três vezes a Espanha, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------  

A Alcobendas, a convite do Município; a Cistierna para preparar documentação relativa a futuros 

acordos de geminação e de cooperação, que foi objeto de uma candidatura para cofinanciamento e a 

San Sebastián, no âmbito de uma iniciativa do Interreg Sudoe. Desta última resultou uma 

candidatura, através da CIM Região de Coimbra, com algumas parcerias, nomeadamente dos 

Municípios de Penacova, Mortágua, Mealhada e Associação das Linhas de Torres Vedras. --------------  

O projeto, no âmbito do Interreg Sudoe, designado Rotas de Napoleão, tem parceiros franceses e 

espanhóis, sendo que em Portugal fui o líder do projeto. A candidatura foi elaborada por uma 

entidade espanhola, que tem representação em Bruxelas, e tem como parceiro a Turismo Centro de 

Portugal. Como se colocaram algumas questões a nível procedimental, esta entidade é parceira mas 

não é líder. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Está elaborada outra candidatura ao Interreg, para intervenção nas margens do Rio Alva, da qual 

aguardamos resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desloquei-me ainda aos Estados Unidos da América, enquadrado numa missão com um conjunto de 

Municípios da região, nomeadamente Penacova e Arganil. Estavam ainda representados todos os 

Municípios da Serra da Estrela e outros a norte, designadamente Lamego, Sernancelhe e Figueira de 

Castelo Rodrigo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fomos a convite de uma associação ligada à Serra da Estrela, que também é responsável pela 

importação de produtos portugueses, que procuram promover fora do país, o Grupo Seabra. Esta é 

uma das principais empresas na área da alimentação em Newark, mas também em outros locais. -----  

O objetivo é tentar que as empresas de produtos agroalimentares possam abrir portas noutros 

mercados, que não só o nacional. E a este respeito posso partilhar todas as comunicações que 

fizemos com empresas desse setor, do concelho de Penacova e foram várias, sendo que apenas 

duas manifestaram interesse em se deslocar aos Estados Unidos: o Lagar do Relvão e o Fumeiro do 

Mondego. Entretanto este último não foi, pois neste momento está proibida a importação de carnes 

da União Europeia, para os Estados Unidos, situação que se perspetiva venha a ser ultrapassada. ----  

Pretende-se assim ajudar as empresas de produtos endógenos de Penacova a chegarem a outros 

mercados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda neste âmbito, vamos participar e colaborar com as empresas do mesmo setor, na feira que terá 

lugar em Lisboa, de 4 a 6 de junho, a Alimentária, sempre com o mesmo objetivo - divulgar os nossos 

produtos, nomeadamente o azeite, os enchidos, a água mineral, os palitos e a doçaria conventual. ----  

No que respeita à internacionalização, durante o mês de maio, vamos acompanhar iniciativas, nossas 

e de outras entidades das quais somos parceiros No próximo fim-de-semana, o Senhor Vice-

Presidente estará em Paris, com a CIM Região de Coimbra, a apresentar um conjunto de 

investimentos na área do imobiliário, que podem interessar ao mercado francês, que tem crescido em 

Portugal e temos que nos posicionar nessa área.----------------------------------------------------------------------  

No final do mês vamo-nos deslocar a Cistierna, pois estaremos representados nas festividades de 

San Guillermo, como aconteceu no ano transato, no sentido de reforçar os laços entre estas regiões.   

Também em conjunto com os outros Municípios da Adelo e ainda Figueira da Foz e Mira, está 

prevista uma deslocação a São Tomé e Príncipe. ---------------------------------------------------------------------  

Estas ações inserem-se numa estratégia de abertura ao mundo, pois é necessário dar a conhecer 

todas as nossas potencialidades, para que possamos crescer além-fronteiras. -------------------------------  

 

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

Pretende dar alguns esclarecimentos, salientando que a Maratona BTT já vai na sua 6ª edição.  --------  



 

 

 

 
mod G10-CM  

páginas 8 | 18 
Ata nº 9 da reunião de 05-05-2017  

Além das ações referidas pelo Senhor Presidente, que decorreram durante o mês de abril, reportou-

se ainda à homenagem aos primeiros autarcas eleitos democraticamente em 1976, que foi efetuada 

no dia 25 de Abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deu os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara, por ter avançado com esta iniciativa, pois foram 

estes que deram os primeiros passos na consolidação da democracia e que contribuíram para o 

desenvolvimento do país. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

No que se refere ao Centro de BTT e ao Centro de Trail é evidente que a intenção não é que fique 

confinado a um dia e sempre houve essa preocupação. -------------------------------------------------------------  

Isso é visível nas infraestruturas criadas, sendo que o Centro de BTT, que tem mais de 300 Km e 

passa por todas as freguesias. Eventualmente até foram demasiadamente ambiciosos, mas a 

intenção era que ficasse uma marca. O mesmo acontece com o Trail Carlos Sá, que percorre 80 Km.-  

De facto não foi um caminho fácil, surgiram alguns problemas, mesmo com proprietários, que foi 

necessário resolver e outros ainda estão pendentes, até de pessoas que tem responsabilidades 

públicas, que de certa maneira em vez de ajudar dificultam e “emperram” o processo. ---------------------  

Isso é prejudicial, pois este não é um projeto do PS, é um projeto da Câmara Municipal, de todos os 

Vereadores, porquanto sempre foi apoiado pelos sete elementos que integram o Executivo. Mas é 

pena que algumas pessoas com responsabilidades públicas ponham alguma “areia na engrenagem”, 

pois, é evidente que só terá sucesso com o trabalho de todos. ----------------------------------------------------  

Na verdade é quase humanamente impossível falar com todos os proprietários, faz-se à medida que 

as pessoas vão reclamando, alguns dão a sua anuência, outros não e nada contra, mas é um 

trabalho que tem sido feito com alguma morosidade. Contudo vai dar os seus frutos no futuro, 

inclusive englobado nestas grandes rotas que o Senhor Presidente acabou de referir, até porque já 

temos um vasto caminho trilhado neste âmbito. ------------------------------------------------------------------------  

 

Relativamente à referência da intensa atividade do Senhor Presidente na promoção do nosso 

território, de facto o “orgulhosamente só” não nos leva a lado nenhum, é necessário criar sinergias 

para que possamos evoluir. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

De destacar ainda a entrada em vigor do Regulamento de Apoio a Iniciativas Empresariais, mais um 

contributo para promover o desenvolvimento económico do concelho. São estes pequenos passos 

que nos fazem engrandecer e por isso felicito o Senhor Presidente pelo excelente trabalho que tem 

realizado ao longo destes anos. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Mauro Daniel Rodrigues Carpinteiro ----------------------------------------------------------  

Salientou que não se revê em tudo o que foi dito pelo Senhor Vereador Ricardo Simões, embora 

considere que há um princípio básico importante que é comum a todos – o desenvolvimento do 

território de Penacova. Por isso discordam de qualquer ação que posso dificultar a concretização 

desse objetivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nessa perspetiva, quando o Senhor Vereador afirma que há pessoas com responsabilidades públicas 

que de certa forma “emperram” um projeto, é bom que explique quem, porque assim está a 

generalizar. Manifestamente não quer ser envolvido no rol dessas pessoas, com responsabilidades 

públicas que dificultam projetos, independentemente da sua natureza, sobretudo quando de forma 

injusta e desnecessária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Destacou, que, como disse na sua intervenção, todos estes projetos foram aprovados por 

unanimidade, pelo que não se está a referir a ninguém que faz parte deste Executivo nem do anterior.  

Pelo contrário, nestas questões todos tem remado para o mesmo lado e de facto este tipo de projetos 

deve ser transversal aos partidos políticos. ------------------------------------------------------------------------------  

O Centro de Trail Carlos Sá foi um investimento de algum valor e mereceu votação favorável por 

parte de todo o Executivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também a Pista de Kart Cross, é um projeto que envolveu algum investimento, no entanto já há 

equipas interessadas em fazer ali os seus testes, que são altamente profissionais, envolvem um 

número significativo de participantes, que ficam por cá e contribuem para a economia local. São 

projetos que não irão apenas beneficiar Penacova, mas cada vez temos de olhar mais para fora, 

porque o contrário também se verifica, e é por aí que temos de avançar. ---------------------------------------  

 

4 - APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 13/4/2017 E 21/4/2017. 

 

Posta a votação, a ata n.º 7, referente à reunião ordinária de 13/4/2017,antecipadamente distribuída, 

depois de lida foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  

Não participou na votação a Senhora Vereadora Maria Fernanda Veiga dos Reis Silva, por não ter 

estado presente na reunião a que esta respeita. -----------------------------------------------------------------------  
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Posta a votação, a ata n.º 8, referente à reunião ordinária de 21/4/2017,antecipadamente distribuída, 

depois de lida foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------  

Não participou na votação o Senhor Presidente da Câmara, por não ter estado presente na reunião a 

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

 

5 - SITUAÇÃO FINANCEIRA. 

Presente ao Executivo o Resumo Diário de Tesouraria referente ao dia 4/5/2017, pelo qual tomou 

conhecimento de que o total de disponibilidades deste município é de € 697.536,93 (seiscentos e 

noventa e sete mil, quinhentos e trinta e seis euros e noventa e três cêntimos), sendo o montante de 

operações orçamentais de € 351.393,24 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e noventa e três 

euros e vinte e quatro cêntimos) e o de operações não orçamentais de € 346.143,69 (trezentos e 

quarenta e seis mil, cento e quarenta e três euros e sessenta e nove cêntimos). -----------------------------  

 

6 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS: 

6.1 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CARVALHO PARA OBRAS DE 

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA IGREJA DE CARVALHO. --------------------------------------------------  

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 

verba, no montante de 1.333,75 Euros (mil trezentos e trinta e três euros e setenta e cinco cêntimos), 

para a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Carvalho para obras de conservação e restauro 

da Igreja de Carvalho.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis, sendo o prazo de 

pagamento 31 de dezembro de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

6.2 - UNIÃO DESPORTIVA LORVANENSE EM APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA REGULAR 

COM BASE NO REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO. --------------------  

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 

verba, no montante de 14.400,00 Euros (catorze mil e quatrocentos euros), para a União Desportiva 

Lorvanense em apoio à atividade desportiva regular com base no Regulamento de Apoio ao 

Associativismo Desportivo – Inscrições de atletas na Federação Portuguesa de Ciclismo. -----------------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis, sendo o prazo de 

pagamento 31 de dezembro de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Senhor Vereador Ricardo João Estevens Ferreira Simões -----------------------------------------------------  

Reportando-se à transferência em causa, que é um valor considerável, destacou o trabalho 

desenvolvido, por esta associação e por outras, nomeadamente a Juventude de Monte Redondo, o 

Grupo Corvos, na marcação e limpeza de trilhos, na divulgação e auxilio à realização das provas. -----  

De facto tem de agradecer a esta grande família que já começa a fazer parte do BTT, que na sua 

maioria são originários de Penacova e outros que não sendo se associam a estes projetos, fazem 

este trabalho, organizam passeios, que muitas vezes nem são divulgados e seria importante fazê-lo. -  

 

6.3 - UNIÃO POPULAR E CULTURAL DE CHELO, EM APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA 

REGULAR COM BASE NO REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

(FUTSAL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 

verba, no montante de 8.800,00 Euros (oito mil e oitocentos euros), para a União Popular e Cultural 

de Chelo, em apoio à atividade desportiva regular com base no Regulamento de Apoio ao 

Associativismo Desportivo – Inscrições de atletas da modalidade de Futsal) - Acerto de verba. ----------  

O compromisso da despesa depende da existência de fundos disponíveis, sendo o prazo de 

pagamento 31 de dezembro de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Deu os parabéns à União Popular e Cultural de Chelo, por ter conseguido alcançar os seus objetivos, 

mantendo-se na 2ª Divisão Nacional de Futsal, no escalão sénior. -----------------------------------------------  

Trata-se de um facto digno de registo, pois não existem muitas modalidades coletivas nos 

campeonatos nacionais. Por isso felicita esta associação pelo excelente trabalho que vão 

desenvolvendo, designadamente nos escalões de formação, que importa realçar. ---------------------------  

 

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

Referindo-se genericamente a este tipo de transferências, julga que o regulamento prevê a 

necessidade de as associações apresentarem planos de atividades e relatório de contas, pelo que 

questiona se o tem feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Ricardo João Estevens Ferreira Simões respondeu que vão insistindo para 

que o façam, embora nem sempre aconteça. Há documentos que são imprescindíveis, como a 

certidão de não divida, à Segurança Social e às Finanças e esses sim são remetidos. ---------------------  

 

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

Reconhece o trabalho das associações, até porque também já foi dirigente associativo e nessa altura 

havia um particular rigor na apresentação das contas, fruto da atividade profissional exercida pelo 

Presidente da Assembleia Geral, todavia sabe que isso é difícil e eventualmente nem lhes é exigível 

sequer que tenham essa precisão.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Contudo também não podem ignorar, enquanto responsáveis e membros deste Executivo Municipal, 

que os valores a transferir para algumas das associações são significativos. Nunca levantaram 

qualquer problema relativamente a isso, precisamente porque se associam e são solidários com o 

papel das associações.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas também era importante conhecer, não para controlar, mas sim para monitorizar, o estado do 

associativismo no concelho, até porque podem estar a alocar bens públicos ao associativismo, 

desajustados da sua realidade financeira, em termos globais. -----------------------------------------------------  

Seria interessante fazerem esse exercício, para também terem algum tipo de conhecimento sobre a 

situação financeira do movimento associativo do concelho. ---------------------------------------------------------  

Esse controle está previsto no regulamento, nomeadamente apresentação dos relatórios de 

atividades e de contas anuais, com a respetiva aprovação das Assembleia Gerais, pareceres dos 

Conselhos Fiscais. Era uma forma de conhecer a realidade financeira do associativismo no concelho, 

em que medida os recursos públicos alocados nesta área tem impacto ou não e que tipo de 

abordagem fazer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Efetivamente não podem ignorar o resultados das Contas do Município do ano de 2016 e continuam a 

alocar estas verbas, sem questionar a bondade desses recursos. ------------------------------------------------  

 

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

Referiu que sempre que possível acompanha algumas provas e à sua maneira também foi um 

desportista, sendo notório que as condições que se dão hoje aos atletas são completamente 

diferentes, não só pelos locais onde praticam desporto, com a existência de campos relvados, 

pavilhão gimnodesportivo, mas também a nível dos equipamentos que se fornecem aos atletas. --------  
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Hoje contam com mais de novecentos atletas federados e há um número significativo de atletas 

femininas, o que é de realçar. Ou seja, as associações fazem este investimento e tem havido uma 

evolução extremamente positiva.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Por isso admira o trabalho das pessoas ligadas ao associativismo e julga que esta opinião é 

corroborado por todos. Quem é dirigente sabe que o dia-a-dia das associações não é fácil, não tão-só 

por questões financeiras, mas também pela gestão das próprias pessoas e por isso devem cada vez 

mais incentivar o seu trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Solicitou que se possível lhe seja facultada, para conhecimento, uma listagem das transferências 

efetuadas, por associação, desde 2013 até à data. -------------------------------------------------------------------  

 

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

Disse que vai fazer chegar essa listagem por valores globais e distribuído pelas diversas 

associações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Não colocando em causa a preocupação do Senhor Vereador Mauro Carpinteiro, nomeadamente em 

relação à aprovação de contas nas Assembleias Gerais, se é uma exigência do regulamento, devem 

ser os primeiros a diligenciar para que seja cumprido. De qualquer forma até podem estar a apoiar 

entidades que tem uma situação financeira melhor que o próprio Município, mas mesmo que isso 

aconteça não será possível haver diferenciação, pois na sua base está um regulamento que foi 

aprovado, onde todos são tratados por igual, a não ser que se faça uma alteração, de acordo com 

critérios claramente definidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

6.4 - UNIÃO POPULAR E CULTURAL DE CHELO EM APOIO À ATIVIDADE DESPORTIVA 

REGULAR COM BASE NO REGULAMENTO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

(BASQUETEBOL). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este ponto não foi discutido, não tendo sido votado. ------------------------------------------------------------------  
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7 - RATIFICAÇÃO APOIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA QUEIMA DAS FITAS. 

O Executivo deliberou, por unanimidade ratificar o pagamento, no valor de 50,00€, relativo ao 

seguinte apoio na Queima das Fitas: --------------------------------------------------------------------------------------  

Francisco Nogueira Fernandes, aluno da licenciatura em Engenharia Informática, da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, para o carro alegórico “InstaLEI”. ---------------------  

 

8 - PROPOSTA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR. 

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

 

9 - PROPOSTAS 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 

 

António de Oliveira Xavier 

Alzira Conceição Cordeiro 

 

 

53410 

52771 

 

430 

320 

 

800 

26300 

 

Deferimento 

Deferimento 

 

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

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

 

10 - LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES. 

 

10.1 - PROCESSOS DE OBRAS: 

 

Arquitetura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 01-9/2017, de Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Penacova, solicitando aprovação 

do projeto de arquitetura para legalização de alteração e ampliação de edifício – Centro de Dia, em 

Carvalho.----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------  

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 01-28/2017, de Hermínia Almeida Martins, residente em Castinçal, solicitando aprovação do 

projeto de arquitetura para demolição e construção de moradia em Castinçal. --------------------------------  

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 01-32/2017, de Maria Alexandra Coimbra Rosas, residente em Vale da Vinha, solicitando 

aprovação do projeto de arquitetura para procedimento de licenciamento de obras de demolição e de 

obras de ampliação de moradia em Vale da Vinha. -------------------------------------------------------------------  

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 01-33/2017, de Edmar Mateus Cruz, residente em Lorvão, solicitando aprovação do projeto de 

arquitetura para legalização de alteração e ampliação de habitação em 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 01-89/2016, de Manuel Simões, residente em Carvalho, solicitando aprovação do projeto de 

arquitetura para licenciamento de obras de construção de moradia unifamiliar e muros em Carvalho. --  

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. -------------------------------------------------------  
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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 01-84/2016 de António Gabriel Martins Sousa, residente em Laborins, solicitando aprovação 

do procedimento de licenciamento de obras de demolição e obras de ampliação de edifício em S. 

Pedro de Alva, tendo requerido para a realização dos trabalhos 6 meses.  -------------------------------------  

Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e concedeu-lhe o prazo de 6 

meses para a execução da obra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, na 

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

 

O Senhor Presidente da Câmara, Humberto José Baptista Oliveira, deu conhecimento de que deferiu, 

no exercício das competências nele delegadas pelo Executivo, o seguinte processo de obras: -----------  

 

PO n.º 01-24/2017 de José Alípio da Conceição Tavares, residente em Oliveira do Mondego, 

solicitando aprovação do procedimento de licenciamento de obras de construção de muro de vedação 

em Oliveira do Mondego, tendo requerido para a realização dos trabalhos 1 mês.  --------------------------  

Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e concedeu-lhe o prazo de 1 

mês para a execução da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, na 

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

 

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: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PO n.º 01-60/2016 de Maria de Lurdes Fernandes Simões, solicitando aprovação do procedimento de 

licenciamento de legalização de obras de construção de edifício destinado a armazém em Espinheira, 

tendo requerido para a realização dos trabalhos 6 meses.  ---------------------------------------------------------  

Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e concedeu-lhe o prazo de 6 

meses para a execução da obra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, na 

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

 

PO n.º 01-60/2017 de John Silva Pereira, solicitando aprovação do licenciamento para legalização de 

alteração e ampliação de armazém, tendo requerido para a realização dos trabalhos 3 meses.  ---------  

Deferiu a pretensão de acordo com os pareceres dos Serviços Técnicos e concedeu-lhe o prazo de 3 

meses para a execução da obra. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais procedeu à liquidação das taxas, nos termos do artigo 117.º do Decreto Lei 555/99, de 16/12, na 

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

 

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

 

PO n.º 01-30/2017, de União das Freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego, 

solicitando parecer prévio não vinculativo, nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do RJUE, para construção 

de cobertura metálica na antiga Escola de Paredes. ------------------------------------------------------------------  

O Executivo deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, condicionado ao cumprimento das 

normas em vigor, referentes ao projeto de execução, conforme consta da informação técnica. -----------  

 

 

As deliberações da presente ata foram aprovadas em minuta ao abrigo do preceituado no n.º 3 do 

artigo 57 da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à sua executoriedade imediata. ----------------  

 

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

dezasseis horas e quinze 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) 

 
 
 
 
 
 


