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ATA n. 22/2018  
 

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito 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), Sandra Margarida Ralha da Silva, Luís Pedro Barbosa Antunes 

e Magda Alexandra Maia Rodrigues. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

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

 

O Executivo deliberou, por unanimidade, considerar justificadas as faltas dos Senhores Vereadores 

António Simões da Cunha Santos por compromissos assumidos enquanto Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de Penacova e do Senhor Vereador Ricardo João Estevens Ferreira Simões 

que se deslocou a França, em representação do Município, no âmbito da geminação com Pont-Saint-

Esprit (França), para participar na cerimónia comemorativa do Centenário do Armistício. ------------------  

 

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

I 

Intervenção do Público 

II 

Período de Antes da Ordem do Dia 

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

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

III 

Período da Ordem do Dia 

1 - Situação Financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Transferência de Verbas: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1 - Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra relativo à Agregação Regional dos Serviços de 

Abastecimento de Água, Saneamento de Águas Residuais e Recolha de Resíduos Urbanos. ------------  
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3 - Aprovação de Protocolo de Cooperação no âmbito do Programa Valorizar - Linha de Apoio à 

Valorização Turística do Interior. -------------------------------------------------------------------------------------------  

4 - Conhecimento da alteração n.º 21 às Grandes Opções do Plano e n.º 22 ao Orçamento de 2018. --  

5 - Atribuição de apoio para fichas de trabalho / atividades e material escolar no âmbito da Ação 

Social Escolar para os alunos do 1º CEB.--------------------------------------------------------------------------------  

6 - Aplicação de medidas de ação social escolar - Modalidade de apoio alimentar. --------------------------  

7 - Reavaliação de Bolsa de Estudo do Ensino Superior. ------------------------------------------------------------  

8 – Retificação à Adenda ao Protocolo com a Associação de Pais de Penacova. -----------------------------  

9 - Informações dos Cartórios Notariais - Relação dos atos efetuados nos termos do n.º 5 do art.º 55º 

do CIMT. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10 - 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. --------------------  

11 - Loteamentos e Obras Particulares. ----------------------------------------------------------------------------------  

11.1 - Processos de Obras: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

05-06/2018, 05-04/2018, 05-05/2018, 05-3/2018. ----------------------------------------------------------------------  

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

01-5/2018, 01-43/2018, 01-114/2018. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

01-54/2018, 01-67/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escassa Relevância Urbanística -------------------------------------------------------------------------------------------  

05-182/2018, 05-184/2018, 05-192/2018, 05-183/2018.--------------------------------------------------------------  

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

01-17/2011, 01-13/2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

I 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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Usou da palavra o Senhor: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Álvaro Lopes da Fonte (residente em Cheira). ------------------------------------------------------------------------  

Veio expor um assunto, que segundo diz, é do conhecimento do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Figueira de Lorvão, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Lorvão, tanto dos 

atuais como dos anteriores e também da Técnica Florestal, no entanto a situação nunca foi resolvida.  

Refere-se a um caminho, com início no limite da povoação da Cheira, que segue para Freguesia de 

Figueira de Lorvão. Segundo refere, de Sernelha para baixo o acesso foi arranjado, ligou com outros, 

que não tinham saída da Cheira. No entanto um desses caminhos, que é parte principal para os 

Bombeiros, apesar dos seus inúmeros esforços, a ligação nunca foi concretizada e não há memória 

que fosse intervencionada nestes últimos dez ou vinte anos. -------------------------------------------------------  

Disse ainda que uma retroescavadora fazia este trabalho, num dia ou em dois, contudo disseram-lhe 

que não havia máquina, mas aquando da estrada da ribeira a Sernelha fizeram-se acessos onde nem 

caminhos havia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, na encosta de Chelo, que abrange Figueira de Lorvão e Lorvão existem outros 

caminhos que não têm saída, quando um podia dar ligação ao da ribeira. Alertou que é um perigo, 

são três estradas e nenhuma tem saída e tanto o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Figueira de Lorvão como o de Lorvão tem conhecimento desta situação. ---------------------------------------  

A ligação de que falou inicialmente, tanto é útil para as pessoas que se servem dela, como também 

em situação de incêndio que possa ocorrer. Falou com a Técnica Florestal e aguardava que o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia Figueira de Lorvão confirmasse por escrito o que já disse 

verbalmente, contudo este não o fez. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Quanto ao exposto referiu que vai tentar averiguar esta situação em concreto, que pode fazer sentido 

ou não.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas neste âmbito, como já disse em outras ocasiões, de alguns anos a esta parte, temos tentado 

definir as prioritárias para a questão da prevenção e eventual combate a incêndios, uma vez que a 

rede que temos construída é muito grande e temos consciência que não conseguimos ir a todo o 

lado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de essas estarem intervencionadas, podermos eventualmente olhar para outras situações. ----  
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II 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

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

 

Reforçou o convite para a abertura oficial da Feira do Mel e do Campo, hoje, pelas 18H00 e que 

prolonga até ao próximo dia 11 de novembro. --------------------------------------------------------------------------  

Amanhã durante a tarde, tem um programa bastante preenchido, com a apresentação do roteiro do 

arista, um projeto que visa reforçar e dar visibilidade adicional a alguns dos pontos de interesse 

turístico do concelho. No âmbito da estratégia de valorização do território, através da corrida na 

montanha, a apresentação da equipa do Centro de Trail Carlos Sá Team; a entrega de faixas de 

campeão nacional de Clubes de Pesca Desportiva ao Clube de Pesca de Penacova, que conquistou 

esse título recentemente na nossa Pista de Pesca. -------------------------------------------------------------------  

Por último dois momentos gastronómicos: um Workshop promovido pela Confraria da Lampreia – 

“Penacova e os Míscaros” e por outro lado os nossos irmãos de Cistierna, que vão fazer uma 

degustação gastronómica de um prato típico, as ollas ferroviárias, com a sua forma de confeção 

tradicional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Convidou ainda os Senhores Vereadores para estarem presentes no próximo dia 17 de novembro, 

pelas 10H15, no Centro Cultural, para a assinatura dos contratos de trabalho, na sequência do 

processo de integração dos designados precários. Considera que é um momento importante para 

todos, com a fixação das necessidades do quadro de pessoal. ----------------------------------------------------  

 

Por último propôs um Voto de Louvor ao atleta Rui Coimbra, que não pertencendo a nenhuma equipa 

do concelho, é um atleta de Penacova e por coincidência foi Campeão Nacional de Pesca Desportiva, 

na nossa Pista de Pesca, que este ano foi talismã para os pescadores de Penacova. ----------------------  

 

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

 

Senhor Vereador Luís Pedro Barbosa Antunes ---------------------------------------------------------------------  
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Tendo verificado que existe um abatimento no passeio, junto às instalações do Tribunal, pergunta se 

é apenas o passeio ou se há algum indício de deslizamento do talude. -----------------------------------------  

Constata, também, que na povoação de Casal de Santo Amaro, na EM 235, se mantém um 

abatimento, há cerca de três anos, que continua por corrigir. Pretende saber quando se prevê fazer 

esta intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reportou-se, de seguida, à política para as Zonas Industriais.  ----------------------------------------------------  

O Município de Penacova aprovou um regulamento de apoio aos empresários, a que nunca foi dada 

execução, pelo gostaria de saber quando vai ser implementado. --------------------------------------------------  

Verifico ainda que as Zonas Industriais, nomeadamente a da Alagoa, começa a estar bloqueada. 

Existem empresas interessadas e não há capacidade de resposta, sendo uma situação que me 

preocupa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de os terrenos serem adquiridos e de se iniciarem as infraestruturas, no último mandato do 

PSD, os Senhores deram-lhe seguimento e bem. No entanto nestes dez anos de mandato não 

compraram um metro quadrado de terreno, o que faz com que as empresas que se querem instalar 

tenham um grande problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Considero pois que é necessário, o mais rapidamente possível, definir uma estratégia neste âmbito. A 

Zona Industrial dos Covais é o que é, a alteração efetuada ao loteamento poderá eventualmente fixar 

mais uma ou duas empresas, mas não responde ao que é desejável, pelo que importa olhar para a 

Zona Industrial da Alagoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido solicito ao Senhor Presidente que diligencie no sentido de avançar com esta questão 

com celeridade, pois é uma necessidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Focou a questão da transferência de competências para os Municípios, sendo que ontem mesmo 

vieram a público notícias a esse respeito, sobretudo em matéria de educação e questiona:  --------------  

Em que medida o Executivo está a ter em conta esta situação, sucedendo que também está a circular 

um comunicado do Ministro da Administração Interna que refere que tem plena confiança na 

estratégia que os Municípios vão adotar para a transferências de competências? ----------------------------  

Trata-se de uma questão relevante, que a todos deve preocupar. É uma realidade que se avizinha, 

carece de cabimentação orçamental para viabilizar a sua implementação e execução. ---------------------  
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Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------  

Respondendo às questões focadas pelos Senhores Vereadores, esclareceu que a situação do 

passeio junto ao Tribunal foi provocado por um acidente e deve ser corrigida logo que possível. --------  

Em relação ao abatimento na EM 235, em Casal de Santo Amaro, também necessita ser reparada. 

Ocorreu na sequência dos deslizamentos que se verificaram há cerca de dois anos, há semelhança 

de outros que ainda se encontram por regularizar e carece de elaboração de projeto, que está a ser 

executado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a estes deslizamentos definimos um planeamento: o primeiro em Lavatodos – Lorvão 

e o segundo seria aquele. Posteriormente, segundo informação técnica, o entendimento seria dar 

prioridade ao de Carvalho, uma vez que está a chegar ao muro da casa, tendo questionado o Senhor 

Presidente da Junta, uma vez que este na altura assumiu a responsabilidade de o executar. -------------  

No que se refere às Zonas Industriais, a política está definida - alargar o Parque Empresarial da 

Alagoa e implementar um Parque Empresarial na Zona do Lavradio.  -------------------------------------------  

Já decorreram os procedimentos de contratação pública para os trabalhos iniciais, de levantamento 

de proprietários, levantamentos topográficos, para que tudo seja devidamente planeado. O prestador 

de serviços a quem foi adjudicado verificou uma cláusula que entendeu ser prejudicial e por isso não 

assinou o contrato. Por isso foi necessário fazer novo procedimento, que estará em fase de 

conclusão, permitindo enquadrar o que está planeado em termos de alargamento do Parque 

Empresarial da Alagoa e implementação do Parque Empresarial no Lavradio. --------------------------------  

Quanto aos Covais, não é com a última alteração efetuada ao loteamento que as condições 

melhoraram, mas é sempre uma possibilidade para empresas que se pretendam instalar.  ----------------  

Mas, ao contrário de muitos, julgo que quele espaço não funcionou por pré-conceito. Parece que está 

longe de tudo, mas efetivamente não é assim, está próximo do IC6, do IP3, mas de facto há essa 

ideia, que nunca conseguimos rebater. De qualquer forma existem ali ainda dois lotes disponíveis, 

para empresas que se queiram instalar, que esperamos ocupar rapidamente. --------------------------------  

 

No que se refere às transferências de competências para os Municípios, não tendo lido a legislação 

publicada ontem, reitero o que tenho vindo a dizer - em primeiro lugar é necessário perceber o pacote 

financeiro associado. É um ponto de ordem que a própria ANMP tem feito chegar ao Governo.  ---------  

Por outro lado, desde que isso seja salvaguardado, devemos aceitar essas competências, porque 

também não podemos acusar a Administração Central de centralizar, e depois dizermos que não 

queremos porque dá muito trabalho e muita despesa. ----------------------------------------------------------------  
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Devemos fazê-lo com ponderação, a não ser que seja por imposição, como já aconteceu em algumas 

matérias. Do que depender da nossa decisão penso que devemos estudar as situações e mostrar 

abertura para receber essas competências. Naturalmente que não é apenas pela questão monetária, 

mas se dissessem que nos são atribuídas competências, na área da educação, mas não há verba 

para esse efeito, certamente que nenhum Município teria condições para aceitar. ---------------------------  

Vamos acompanhando o enquadramento legal que lhe está subjacente e o que a CIM e a ANMP irão 

decidir nestas matérias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Colocado a votação o Voto de Louvor ao Campeão Nacional de Pesca Desportiva 2018, Rui Coimbra, 

o mesmo foi aprovado por unanimidade, devendo ser dado conhecimento do mesmo. ---------------------  

 

III 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

1 - SITUAÇÃO FINANCEIRA. 

Presente ao Executivo o Resumo Diário de Tesouraria referente ao dia 08/11/2018, pelo qual tomou 

conhecimento de que o total de disponibilidades deste município é de € 2.110.949,81 (dois milhões, 

cento e dez mil, novecentos e quarente e nove euros e oitenta e um cêntimos), sendo o montante de 

operações orçamentais de € 1.813.279,69 (um milhão oitocentos e treze mil, duzentos e setenta e 

nove euros e sessenta e nove cêntimos) e o de operações não orçamentais de € 297.670,12 

(duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta euros e doze cêntimos). --------------------------------  

 

2 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS: 

 

2.1 - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIÃO DE COIMBRA RELATIVO À AGREGAÇÃO 

REGIONAL DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS. --------------------------------------------------------------  

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

verba, no montante de 3.918,43 Euros (três mil novecentos e dezoito euros e quarenta e três 

cêntimos), para a Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra relativo à Agregação Regional dos 
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Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento de Águas Residuais e Recolha de Resíduos 

Urbanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

pagamento 31 de dezembro de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

3 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

VALORIZAR - LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR. --------------------------  

 

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

Fazendo o enquadramento, destacou que o Turismo de Portugal, no âmbito do Programa Valorizar, 

definiu o Turismo Militar como uma das suas estratégias e afetou uma verba, que serão cerca de 

430.000€ para este projeto. Acontece que quando se chegou a determinada fase tiveram dificuldades 

em identificar a entidade líder da execução. -----------------------------------------------------------------------------  

Depois de analisada esta questão, foi deliberado que a entidade líder seria a CIM Região de Coimbra, 

mesmo fora da sua área de influência, ao abrigo deste protocolo. No caso da nossa região envolve os 

Municípios de Penacova, Mealhada e Mortágua, mas este documento visa enquadrar todas as partes 

intervenientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda não está apurado em definitivo o enquadramento da despesa a suportar por cada um dos 

Municípios, no âmbito da execução do projeto, sendo que o investimento total, que faz parte da 

candidatura, é de 430.000,00€. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

A este respeito salientou que quanto à escolha da entidade líder do projeto nada tem contra, pelo 

contrário, fica satisfeito em ver a Comunidade Intermunicipal associar-se a esta iniciativa.  ---------------  

Em Penacova existe uma valência turística neste âmbito – as Invasões Francesas – que importa 

valorizar. Os Municípios nos últimos tempos e concretamente Penacova e Mealhada tem feito um 

trabalho razoável, eventualmente seria conveniente dialogarem um pouco mais e não levarem a 

efeito iniciativas desgarradas, pois este objetivo apenas se concretiza se todos estiveram imbuídos do 

mesmo espirito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta é uma boa aposta, sendo que o Turismo Militar poderá ter grande interesse para Penacova.  -----  
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A estratégia em termos de turismo passa cada vez mais por se associar a momentos históricos, ao 

nível do país, como é referido neste protocolo. Não apenas as Invasões Francesas, mas também os 

Templários, os Descobrimentos e a I Guerra Mundial, âncoras importantes do Turismo Militar. ----------  

Releva pois a importância de se associarem a este projeto, congratulando-se por esse facto. ------------  

 

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

Reconhece que, numa primeira observação, olhou para estas questões não no âmbito do Turismo 

Militar, na generalidade, mas concretamente na temática das Invasões Francesas, pelo facto de a 

zona do Bussaco, na freguesia de Carvalho, ter sido um dos locais marcantes deste acontecimento. --  

Portanto, desde a primeira hora a intenção foi fazer um trabalho conjunto, com os Municípios de 

Mealhada e Mortágua que tem sido levado a cabo razoavelmente. No entanto podemos sempre 

reforçar a questão da cooperação, sendo esse o objetivo, pois só assim faz sentido. -----------------------  

Nesta temática das Invasões Francesas sempre procurei que a estratégia fosse num âmbito mais 

abrangente e lato, não só o Bussaco, mas ao nível da região, valorizando a importância deste 

recurso, na expetativa de que poderia ser a Região Turismo a congregar este trabalho, uma vez que 

abarca territórios desde Almeida até Torres Vedras. ------------------------------------------------------------------  

O que se verificou é que esta entidade sempre foi parceira nestas matérias, não se colocou de fora, 

contudo nunca teve predisposição para liderar. Neste momento a Região Turismo Centro é parceira e 

participou na elaboração da uma primeira candidatura, ainda não aprovada, da União Europeia. --------  

Toda esta conjuntura levou a um vazio, agora coberto pela CIM Região de Coimbra e temos feito 

algum trabalho. Já visitámos Sobral de Monte Agraço, as Linhas de Torre, para perceber o que 

fazem, no sentido de irmos melhorando os nossos projetos locais e que tenham a ver com o Bussaco 

e sua envolvente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas claramente é um projeto em que acredito, que denota movimento em termos de valorização do 

Turismo Militar, de várias entidades, não apenas da nossa região, mas até do Turismo de Portugal. 

Faz parte da estratégia da Região Turismo do Centro e por isso julgo que temos todas as condições 

para continuar este trabalho, que será sempre inacabado, no que a estas matérias diz respeito.  -------  

É mais uma oportunidade que temos, de valorização do Bussaco, no nosso caso da Freguesia de 

Carvalho, na temática da Batalha do Bussaco. -------------------------------------------------------------------------  
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Face ao documento apresentado, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de 

Cooperação no âmbito do Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior. -----  

 

4 - CONHECIMENTO DA ALTERAÇÃO N.º 21 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E N.º 22 AO 

ORÇAMENTO DE 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo tomou conhecimento da alteração n.º 21 às Grandes Opções do Plano e n.º 22 ao 

Orçamento de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA FICHAS DE TRABALHO / ATIVIDADES E MATERIAL 

ESCOLAR NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO 1º CEB. ---------------  

Informação 

A Câmara Municipal, na reunião ordinária do seu Executivo realizada em 17 de agosto de 2018, 

deliberou suportar os custos das fichas de trabalho/atividades para o 1º, 2º, 3º e 4º ano de Estudo do 

Meio, Matemática e Português e Inglês, de acordo com os manuais escolares adotados pelo 

Agrupamento de Escolas de Penacova para o ano letivo 2018/2019. Deliberou ainda, comparticipar o 

material escolar a todos os alunos do 1º, 2º, 3º e 4º ano, no valor de 16,00€ definido para o Escalão A 

pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC). -------------------------------------------------------------------------  

Mediante o preenchimento de requerimento próprio e a apresentação das faturas em nome do 

educando e após a análise das mesmas pelo serviço de educação, o pagamento das despesas 

deverá processar-se até ao dia 31 de dezembro de 2018. ----------------------------------------------------------  

Tendo em consideração o exposto, vimos informar que no serviço de educação desta Autarquia 

deram entrada dentro do prazo fixado em reunião do Executivo (16 de outubro) e foram analisados 

111 pedidos de apoio para fichas de trabalho/atividades e material escolar, tendo os encarregados de 

educação apresentado as faturas comprovativas das despesas. --------------------------------------------------  

 

Face aos documentos apresentados, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar as 

comparticipações previstas, conforme listagem anexa ao documento interno n.º 7125/2018. --------------  

 

6 - APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - MODALIDADE DE APOIO 

ALIMENTAR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informação 
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Tendo por base o Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho e com as alterações introduzidas através 

do Despacho nº 7255/2018 de 31 de julho, que prevê a aplicação de medidas de ação social escolar, 

da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência e dos Municípios, destinadas às crianças 

da educação pré-escolar e aos alunos do ensino básico e secundário vimos informar que, até à data 

de 26 de outubro, deram entrada na divisão de ação social e educação: ----------------------------------------  

●214 Boletins de candidatura a refeições referentes ao pré-escolar; -------------------------------------------  

●313 Boletins de candidatura a refeições referentes ao 1º ciclo do ensino básico. -------------------------  

O acesso aos benefícios decorrentes dos apoios do âmbito da ação social escolar são determinados 

em função das condições sócio económicas dos agregados familiares dos alunos. --------------------------  

Segundo o nº 2 do artigo 11º do referido despacho, tem direito a beneficiar de apoio os alunos 

pertencentes a agregados familiares integrados nos 1º e 2º escalão de rendimentos determinados 

para efeitos de atribuição de abono de família, nos termos dos artigos 9º e 14º do Decreto-lei 

176/2003, de 02 de agosto, com as alterações introduzidas pelos Decretos-leis nºs 87/2007, de 28 de 

maio; 245/2008, de 18 de dezembro; 70/2010, de 16 de junho; 116/2010, de 22 de outubro e 

133/2012, de 27 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, conforme os mapas que se anexam: ----------------------------------------------------------------------------  

1. Foi atribuído o 1º escalão a 16 crianças do pré-escolar; o 2º escalão a 48 crianças do pré-escolar e 

o 3º escalão a 150 do pré-escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Foi atribuído o 1º escalão a 35 crianças do 1º ciclo do enino básico; o 2º escalão a 64 crianças do 

1º ciclo do ensino básico e o 3º escalão a 214 crianças do 1º ciclo do ensino básico. -----------------------  
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O Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a informação apresentada pelos serviços de 

Ação Social:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Atribuir o 1º escalão a 16 crianças do pré-escolar; o 2º escalão a 48 crianças do pré-escolar e o 3º 

escalão a 150 do pré-escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Atribuir o 1º escalão a 35 crianças do 1º ciclo do enino básico; o 2º escalão a 64 crianças do 1º ciclo 

do ensino básico e o 3º escalão a 214 crianças do 1º ciclo do ensino básico. ----------------------------------  

 

7 - REAVALIAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO DO ENSINO SUPERIOR. ---------------------------------------  

 

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

Explicou que esta aluna apresentou uma contestação em relação à atribuição das bolsas de estudo, 

solicitando a reavaliação da sua candidatura, uma vez que segundo defende o seu mestrado não é 

integrado mas sim integrante. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Regulamento refere que se o mestrado for integrado não tem direito à bolsa. Neste caso a aluna 

menciona a legislação publicada em 2014, data a partir da qual o acesso à profissão fica 
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condicionado pela frequência do mestrado em causa, sendo por isso integrante. Assim sendo foi 

efetuada uma reavaliação e verificou-se que a mesma se enquadra nos critérios de atribuição. ----------  

 

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

Sobre esta matéria e face a este caso em concreto, julga que deveriam ter em atenção uma eventual 

revisão ao Regulamento, para enquadrar estas situações, porque lhe parece que a diferença entre 

mestrado integrado e integrante poderá decidir mais na orgânica das instituições de ensino superior, 

do que propriamente em questões profissionais. -----------------------------------------------------------------------  

Para dar um exemplo, em direito, ao terminarem o curso e a licenciatura como juristas, há 

determinadas carreiras que exigem o mestrado, que nalguns casos lhe parece que poderá ser 

integrante e outras não o exigem. A Ordem dos Advogados não exige mestrado, apenas licenciados, 

no entanto o Centro de Estudos Judiciários já exige mestrado. Portanto eventualmente aqui o 

mestrado já é integrante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Outro exemplo – uma licenciada em Bioquímica, não tem mestrado integrado, mas poderá ser 

essencial para o mercado de trabalho. Presume, portanto, que nesta situação o mestrado também 

será integrante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desconhecendo a diferença jurídica entre mestrado integrado e integrante, e não tendo presente o 

regulamento, com certeza haverá necessidade de acautelar estas situações. ---------------------------------  

 

Informação 

Tendo a aluna do ensino superior apresentado contestação através de carta registada dirigida ao 

Município de Penacova, pedindo a reavaliação da sua candidatura, procedeu-se então a uma nova 

análise (documento interno n.º 13767 de 23/10/2018).  --------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, que aprova o regime jurídico da 

habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, 

foi possível concluir que o acesso à profissão fica condicionado pela frequência do mestrado em 

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

Desta forma, o referido mestrado não é integrado, pelo simples facto de não estar associado 

diretamente a uma licenciatura, mas ele é a continuidade da licenciatura que a aluna frequentou, 

condição sem a qual ela não poderá aceder à carreira de docente. ----------------------------------------------  
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Posto isto, e por ter sido preenchidos todos os restantes requisitos a aluna deverá ter acesso à bolsa 

de estudo solicitada, pelo deverá ser integrada no 16º Lugar da lista de atribuição de bolsas estudo 

para o ensino superior.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Face à proposta apresentada, o Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir uma bolsa de estudo 

do ensino superior à aluna Ana Carolina Vila Batista, de acordo com a informação dos respetivos 

serviços  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8 – RETIFICAÇÃO À ADENDA AO PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE 

PENACOVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informação 

Vimos informar que foi detetado um erro no Aditamento ao Protocolo efetuado entre o Município de 

Penacova e a Associação de País, na cláusula 2, alínea a) onde são referidas “12 prestações 

mensais, pagas no início do mês seguinte ao que respeitam, sendo transferidas 3 prestações no ano 

2018 e 9 prestações no ano 2019”, deverá ser retificado para: 10 prestações mensais, pagas no início 

do mês seguinte ao que respeitam, sendo transferidas 3 prestações no ano 2018 e 7 prestações no 

ano 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

De acordo com a informação apresentada, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a 

retificação da cláusula 2, alínea a), da Adenda ao Protocolo com a Associação de Pais de Penacova, 

passando a constar: “10 prestações mensais, pagas no início do mês seguinte ao que respeitam, 

sendo transferidas 3 prestações no ano 2018 e 7 prestações no ano 2019”. -----------------------------------  

 

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

TERMOS DO N.º 5 DO ART.º 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 dos meses de agosto e setembro. --------------------------------------------------------------  

O Executivo tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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10 - 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 

Joaquim Emílio de Carvalho 

Aristides José Henriques Grilo 

Jerónimo Fernandes Alves 

Faustino Rodrigues Ferreira 

João Engenheiro António 

 

50985 

57103 

57395 

54876 

 

70 

620 

674 

492 

674 

2500 

8700 

2100 

1000 

1500 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

Deferimento 

 

FAMÍLIAS NUMEROSAS 

Nome Cód. Cliente Área N.º Consumidor Deliber 

Luís Alexandre Alves de Jesus da Silva 

 

60772 40 556 Deferimento 

 

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

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

 

11 - LOTEAMENTOS E OBRAS PARTICULARES. ------------------------------------------------------------------  

11.1 - PROCESSOS DE OBRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PO n.º 05-06/2018, de José António Pinto da Silva. -------------------------------------------------------------------  

O Executivo deliberou, por unanimidade, a aprovar a atribuição de verba ao proprietário do moinho de 

vento, nos termos da alínea d) do artigo 7º do Regulamento Municipal de Salvaguarda e Valorização 

dos Núcleos dos Moinhos de Vento, Moinhos de Água e Fornos de Cal, em Serra da Atalhada. ---------  

 

PO n.º 05-04/2018, de Manuel Amaro Simões. -------------------------------------------------------------------------  
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O Executivo deliberou, por unanimidade, a aprovar a atribuição de verba ao proprietário do moinho de 

vento, nos termos da alínea d) do artigo 7º do Regulamento Municipal de Salvaguarda e Valorização 

dos Núcleos dos Moinhos de Vento, Moinhos de Água e Fornos de Cal, em Serra da Atalhada. ---------  

 

PO n.º 05-05/2018, de Manuel Amaro Simões. -------------------------------------------------------------------------  

O Executivo deliberou, por unanimidade, a aprovar a atribuição de verba ao proprietário do moinho de 

vento, nos termos da alínea d) do artigo 7º do Regulamento Municipal de Salvaguarda e Valorização 

dos Núcleos dos Moinhos de Vento, Moinhos de Água e Fornos de Cal, em Serra da Atalhada. ---------  

 

PO n.º 05-03/2018, de Fernando Silva Lopes. --------------------------------------------------------------------------  

O Executivo deliberou, por unanimidade, a aprovar a atribuição de verba ao proprietário do moinho de 

vento, nos termos da alínea d) do artigo 7º do Regulamento Municipal de Salvaguarda e Valorização 

dos Núcleos dos Moinhos de Vento, Moinhos de Água e Fornos de Cal, em Serra da Atalhada. ---------  

 

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

O Senhor Vice-Presidente João Filipe Martins Azadinho Cordeiro 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 01-5/2018, de Ana Lúcia Silva Terra, residente em Coiço, solicitando aprovação do projeto de 

arquitetura para construção de moradia em Coiço. --------------------------------------------------------------------  

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 01-43/2018, de Artur Manuel dos Santos Clemente, residente em Roxo, solicitando aprovação 

do procedimento de licenciamento de legalização de obras de alteração de moradia unifamiliar e 

procedimento de licenciamento de legalização de obras de construção de edifício anexo a moradia 

unifamiliar em Roxo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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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PO n.º 01-114/2018, de Francisco José Almeida Batista, residente em Cheira, solicitando aprovação 

do procedimento de licenciamento de obras de ampliação de churrasqueira em Cheira. -------------------  

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 

O Senhor Vice-Presidente João Filipe Martins Azadinho Cordeiro 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 01-54/2018 de Victor Manuel Rodrigues Rosa, residente em São Mamede, solicitando 

aprovação do licenciamento para construção de habitação em São Mamede, tendo requerido para a 

realização dos trabalhos 24 meses.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

24 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 01-67/2015 de Henrique Marques Fernandes, residente em Ferradosa, solicitando aprovação 

do procedimento de licenciamento e licenciamento de legalização de obras de construção de 

estabelecimento industrial destinado a preparação, conservação de frutos e produtos hortícolas por 

outros processos, em Ferradosa, 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.  ------------------------------------  

 

Escassa Relevância Urbanística -------------------------------------------------------------------------------------------  
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PO n.º 05-182/2018, de Arsénio Correia Tomé, residente em Rebordosa, comunicando a execução 

da obra de escassa relevância urbanística – reparação de cobertura em Rebordosa. -----------------------  

Foi informado o comunicante que as obras de escassa relevância urbanística estão isentas de 

controlo prévio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PO n.º 05-184/2018, de Maria Anália Duarte Machado Gomes, residente em Coiço, comunicando a 

execução da obra de escassa relevância urbanística – reparação de cobertura de habitação e anexos 

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

Foi informado o comunicante que as obras de escassa relevância urbanística estão isentas de 

controlo prévio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PO n.º 05-192/2018, de Carlos Alberto Oliveira Marques, residente em Rebordosa, comunicando a 

execução da obra de escassa relevância urbanística – pavimentação de zona de canteiro de jardim 

com mosaico, em Rebordosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi informado o comunicante que as obras de escassa relevância urbanística estão isentas de 

controlo prévio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PO n.º 05-183/2018, de Carlos Miguel Simões Rodrigues, residente em Travanca do Mondego, 

comunicando a execução da obra de escassa relevância urbanística – alargamento e recuo do portão 

de entrada do jardim em Travanca do Mondego.-----------------------------------------------------------------------  

Foi informado o comunicante que as obras de escassa relevância urbanística estão isentas de 

controlo prévio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

O Senhor Vice-Presidente João Filipe Martins Azadinho Cordeiro 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 01-17/2011, de Artur Carlos Fernandes Silva, residente em Espinheira, solicitando autorização 

de utilização para habitação sita em Espinheira. -----------------------------------------------------------------------  
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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 01-13/2012, de João Carlos Almeida Martins, residente em Coiço, solicitando autorização de 

utilização para habitação sita 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.  ------------------------------------  

 

 

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

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

 

ENCERRAMENTO 

 

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

onze horas e quarenta 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) 
 


