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MINUTA DA ATA n. 05/2020 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/03/2020 

 

Estiveram presentes: 

Presidente 

Humberto José Baptista Oliveira. 

Vereadores 

João Filipe Martins Azadinho Cordeiro 

Sandra Margarida Ralha da Silva 

Ricardo João Estevens Ferreira Simões 

António Simões da Cunha Santos 

Luís Pedro Barbosa Antunes 

Magda Alexandra Maia Rodrigues. 

 

Hora de abertura: 15H00  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Local: Face à evolução do surto de Coronavírus (COVID-19) em Portugal, o Município de Penacova 

alinhado com o Plano de Contingência aprovado e colocando em prática algumas medidas de 

prevenção, a presente reunião foi realizada por videoconferência. ------------------------------------------------  

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 3 do artigo 57 da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 

com vista à sua executoriedade imediata, aprovar em minuta as seguintes deliberações: ------------------  

A presente minuta foi aprovada no decorrer reunião, realizada por videoconferência. -----------------------  
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III 

Período da Ordem do Dia 

1 - Situação Financeira. 

O Executivo tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria referente ao dia 17/03/2020. --------  

2 - Conhecimento das alterações n.º 4 e 5 ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2020. 

O Executivo tomou conhecimento das alterações n.º 4 ao Orçamento e n.º 5 Grandes Opções do 

Plano de 2020.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3 – Aprovação do concurso por hasta pública para a concessão de exploração da loja, sito no 
Largo Alberto Leitão (antigo Quiosque). 

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada, bem como a proposta de júri sugerido pelo Senhor Presidente da Câmara. ------------------  

Deliberou ainda que dado o período difícil que se atravessa devido à evolução do surto de 

Coronavírus (COVID-19) em Portugal, sem prejuízo de nova alteração, alterar a data limite para 

apresentação/envio de propostas para o dia 17 da abril, e a data para realização da referida hasta 

pública seja dia 20 de abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4 - Aprovação do concurso por hasta pública para a atribuição do direito de ocupação da Loja 
nº 4 - Peixaria – do mercado Municipal; 

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada, bem como a proposta de júri sugerido pelo Senhor Presidente da Câmara. ------------------  

Deliberou ainda que dado o período difícil que se atravessa devido à evolução do surto de 

Coronavírus (COVID-19) em Portugal, sem prejuízo de nova alteração, alterar a data limite para 
apresentação/envio de propostas para o dia 17 da abril, e a data para realização da referida hasta 

pública seja dia 20 de abril. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5 – Denúncia de contrato de comodato do Edifício da Antiga Escola Primária de Friúmes; --------  

Este ponto não foi discutido. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6 - 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. 

 

 

FAMÍLIAS NUMEROSAS 

Nome Cód. Cliente Área N.º Consumidor Deliber 

Maria Adília das Neves Mateus – Cruz 
do Soito 

  59776 Deferimento 

 

FRACOS RECURSOS 

Nome Cód. Cliente Área N.º Consumidor Deliber 

José Gonçalves Ramos  

Diana Rafaela Rodrigues Sousa 

59776 (cmp) 

 

320 

 

25390 Deferimento 

Indeferimento 

 

O Executivo deliberou, por unanimidade, conceder os tarifários especiais aos consumidores acima 
referidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

7 - Análise de candidaturas de apoio à Natalidade / Adoção. 

Face à proposta apresentada o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes 

candidaturas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 5º do Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade e Adoção. ------------------------------------------  

Candidatura nº 402/2020. Ano de 2020 - 1 200,00€; Ano de 2021 - 900,00€; Ano de 2022 - 600,00€  

TOTAL: 2 700,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Candidatura nº 403/2020 - Ano de 2020 - 1 320,00€; Ano de 2021 - 990,00€; Ano de 2022 - 660,00€ 

 TOTAL: 2 970,00€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Número 4 do artigo 7º do Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade e Adoção (alteração de 7 de 

novembro de 2018). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Candidatura nº 390/2019 - Ano de 2019 - 330,00€; Ano de 2020 - 1 182,50€; Ano de 2021 - 852,50€; 

Ano 2022 - 385,00€  TOTAL: 2 750,00€. ------------------------------------------------------------------------------  
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Candidatura nº 396/2019 - Ano de 2019 - 100,00€; Ano de 2020 - 1 100,00€; Ano de 2021 - 800,00€; 

Ano 2022 - 400,00€  TOTAL: 2 400,00€. ------------------------------------------------------------------------------  

 

8 – Distribuição de donativos financeiros – Conta Solidária. --------------------------------------------------  

O Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo Setor de Ação 

Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9 - Discussão e aprovação das candidaturas apresentadas no âmbito de apoio à reconstrução 
das habitações não permanentes afetadas nos incêndios de 15 de outubro de 2017.  

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10 – Fundo Social de Apoio à habitação – Candidatura 01/2020. ---------------------------------------------  

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

 

11 – Empreitada de Obras Públicas: “Construção Centros Educativos – (EB1) Lorvão – Auto de 
Vistora para liberação da caução.  

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade: --------------------------------------  

Sendo condição de liberação da caução a inexistência de defeitos de obra da responsabilidade do 

cocontratante, conforme prevê o n.º 8 do artigo 295.º do CCP, a Câmara Municipal toma a decisão de 

Não Liberação da Caução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

As patologias construtivas são do conhecimento do adjudicatário, na sua maioria há muito tempo, e 

existe um condicionamento relevante à utilização das áreas de recreio e instalações técnicas, pelo 
que por forma a forçar a resolução definitiva de todas as patologias construtivas, aprova-se a 

“timeline” e prazos propostos pela Fiscalização, conforme ponto 1.) a 4.) do Auto de Vistoria de 

21/02/2020.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Notificar o adjudicatário das decisões, nomeadamente para cumprimento do cronograma estabelecido 

no Auto de Vistoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12 - Empreitada de obras públicas: "PAVIMENTAÇÕES NA FREGUESIA DE CARVALHO – 
TROÇO 5 CAMINHOS / VALE DA FORMIGA E RAMAL DE CALDURES" -  Relatório Final da 
empreitada e aprovação da Minuta do Contrato. 

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade: --------------------------------------  

Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 76 do CCP adjudicar à firma “SOCITOP Unipessoal, Lda.”. ---  

Nos termos do art.º 77 do CCP, notificar o adjudicatário para apresentar os Documentos de 

Habilitação exigidos nos termos do disposto no ponto 16. Documentos de Habilitação a apresentar 

pelo Adjudicatário do Programa do Procedimento, no prazo de 10 dias úteis;------------------------------  

Nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 90 do CCP, notificar o adjudicatário a prestar a Caução no 

montante exigido no ponto 24. Adjudicação, entrega de documentos, contrato do Programa do 

Procedimento, no prazo de 10 dias úteis; --------------------------------------------------------------------------------  

Aprovar a minuta do contrato nos termos do nº1 do artigo 98º do CCP. -----------------------------------------  

 

13 - Pedido de prorrogação de prazo no âmbito da empreitada “ReCRVC / Recuperação da 
Rede Rodoviária afetada no Incêndio de 15/10/2017 _ Troços “Aguieira/Tojeira   (Portela)   
(KM3+150)”, “Arroteia/Carvalhal (KM 0+950)” e “Laborins/Hombres (KM 1+500)” 

Analisado e discutido o assunto, o Executivo deliberou, por unanimidade: --------------------------------------  

Sobre o 2.º pedido de prorrogação do prazo de execução de 45 dias apresentado pelo adjudicatário 

em conformidade com a informação técnica conceder a prorrogação legal.  -----------------------------------  

Mais delibera notificar o adjudicatário da decisão e solicitar a entrega do ajuste ao Programa de 

Trabalhos (Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-obra e Plano de Equipamentos) e Plano de 

Pagamentos / Cronograma Financeiro para aprovação --------------------------------------------------------------  

 

14 - Loteamentos e Obras Particulares. -------------------------------------------------------------------------------  

14.1 - Processos de Obras: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo tomou conhecimento do deferimento dos seguintes processos de obras: ----------------------  

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

01-57/2019 - Mais deliberou, aceitar a compensação monetária de 1750,00 euros que dispensam e 

isentam o requerente da necessidade de dotação de estacionamento (7 lugares de estacionamento 

privado). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Arquitetura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

01-5/2020; 01-40/2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

05-22/2020; 05-16/2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Licenciamentos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

01-53/2019; 01-76/2018; 01-55/2019; 01-32/2019; 01-28/2017; 01-4/2020; 01-62/2019; 01-68/2019. ---  

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

01/03/2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

17H15, tendo esta minuta sido aprovada e assinada. -----------------------------------------------------------------  

 

PRESIDENTE DA CÂMARA ___________________________________________________ 

OS VEREADORES: 

João Filipe Martins Azadinho Cordeiro ____________________________________________ 

Sandra Margarida Ralha da Silva________________________________________________ 

Ricardo João Estevens Ferreira Simões ___________________________________________ 

António Simões da Cunha Santos _______________________________________________ 

Luís Pedro Barbosa Antunes ____________________________________________________ 

SECRETARIADO E REDAÇÃO DA MINUTA 

Paula Alexandra de Almeida Dias ________________________________________________ 


