
 

 
    

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 
Realizada no dia dia dia dia 18181818    de de de de DezDezDezDezemememembrbrbrbroooo    de 200de 200de 200de 2006666. 

Acta n.º 25/2006 

-----------  No dia dezoito de Dezembro de dois mil e seis, na vila de Penela, edifício dos Paços do 
Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Engº. Paulo Jorge Simões Júlio, estando presentes os Senhores Vereadores Engº António 
Manuel Mendes Lopes, José Carlos Fernandes dos Reis, Dr. Luís Manuel Francisco Filipe e António 
José dos Santos Antunes Alves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOS    

        ANTES da ORDEM do DIAANTES da ORDEM do DIAANTES da ORDEM do DIAANTES da ORDEM do DIA    

 1. Informações 
 2. Outras intervenções    

   O R D E M   do   D I AO R D E M   do   D I AO R D E M   do   D I AO R D E M   do   D I A    

1. Leitura e aprovação da acta anterior; 
2. Projectos e requerimentos de obras particulares 
3. Requerimentos diversos 
4. Expediente vário 
5. Empreitada de “Ampliação da ZIP”:  

5.1 - Aprovação de trabalhos a mais a preços contratuais 
  5.2 - Aprovação de trabalhos a mais a preços não contratuais 

5.3 - Aprovação de trabalhos a menos 
6.Empreitada de “Adução de água ao concelho de Penela a partir da barragem da Louçainha 
(2ª. Fase – subsistema de R2 – reforço do Abastecimento a Alfafar) 

6.1 - Aprovação de trabalhos a mais a preços contratuais 
  6.2 - Aprovação de trabalhos a mais a preços não contratuais 

6.3 - Aprovação de trabalhos a menos 

-----------  Sendo catorze horas e trinta minutos o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 
entrando-se na apreciação dos assuntos constantes da ordem de trabalhos; -------------------------------------  

-----------  FINANÇAS MUNICIPAIS:FINANÇAS MUNICIPAIS:FINANÇAS MUNICIPAIS:FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número duzentos e 
trinta e nove (referente ao dia útil anterior - sexta-feira) o qual apresenta os seguintes valores: SALDO SALDO SALDO SALDO 
EM DOCUMENTOSEM DOCUMENTOSEM DOCUMENTOSEM DOCUMENTOS: - vinte seis mil duzentos e sessenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos; 
SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - duzentos e noventa e cinco mil trezentos e quarenta e 
três euros e trinta e sete cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: - duzentos e 
cinco mil oitocentos e cinquenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos. ------------------------------------------  
-----------  A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------  

I N F O R M A Ç Õ E S I N F O R M A Ç Õ E S I N F O R M A Ç Õ E S I N F O R M A Ç Õ E S     

 ----------  O Senhor Presidente informou: ------------------------------------------------------------------------------------------  
- IC3IC3IC3IC3 – Deu conta de que, amanhã irá estar presente, em mais uma reunião, a realizar na 

Lousã, relativa ao estudo prévio do IC3. Será a última em que estarão presentes todos os Municípios e 
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Governos Civis envolvidos e Estradas de Portugal, com o objectivo de estruturar o “dossier” e 
posteriormente enviá-lo às entidades competentes. -------------------------------------------------------------------------  

- Constituição da Associação de Municípios de fins específicos do Pinhal Interior Constituição da Associação de Municípios de fins específicos do Pinhal Interior Constituição da Associação de Municípios de fins específicos do Pinhal Interior Constituição da Associação de Municípios de fins específicos do Pinhal Interior 
NorteNorteNorteNorte - Está marcada para o próximo dia vinte um de Dezembro, a assinatura da escritura da 
Constituição da Associação de Municípios de fins específicos do Pinhal Interior Norte, à qual 
o Município aderiu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Comemoração dos 30 anos do Poder LocalComemoração dos 30 anos do Poder LocalComemoração dos 30 anos do Poder LocalComemoração dos 30 anos do Poder Local – No seguimento das comemorações dos 30 
anos do Poder Local, que decorreram um pouco por todo o país, quis também a Câmara Municipal 
associar-se, tendo elaborado um pequeno programa, que decorreu nos dias treze, catorze e dezassete 
de Dezembro. Do mesmo constou vários momentos específicos: uma exposição com trabalhos das 
escolas subordinado ao tema em questão, que decorreu no Auditório Municipal; um debate sobre o 
Poder Local, com os alunos da EBI Infante Dom Pedro e ETPSicó, que contou com a presença de 
autarcas e ex-autarcas do Município de Penela e no último dia uma sessão cultural que contou com a 
presença da Associação Cultural Camaleão e com o coro Dom Pedro de Cristo.---------------------------------  

- Terras de SicóTerras de SicóTerras de SicóTerras de Sicó – Ter representado o concelho, na qualidade de membro das Terras de Sicó, 
numa visita ao Brasil, realizada na semana que passou. Tal representação decorreu sobretudo na 
cidade de Salvador, com o intuito de promover os produtos endógenos. Resultante dessa viagem 
surgiu a possibilidade de, já no primeiro trimestre do novo ano, se exportar vinho da região e mais 
tarde o queijo, tendo sido promovidos contactos com uma empresa nesse sentido. Ainda no decorrer 
dessa representação, visitou também a cidade de Santos  ….. Associação de Âmbito Local ( São 
Tomé, cabo Verde, Angola, Moçambique, Brasil…) – Ficaste de fazer um textosobre a viagem.Ficaste de fazer um textosobre a viagem.Ficaste de fazer um textosobre a viagem.Ficaste de fazer um textosobre a viagem.  
 

 
OUTRAS INOUTRAS INOUTRAS INOUTRAS INTERVENÇÕESTERVENÇÕESTERVENÇÕESTERVENÇÕES    

 

--------------------------------------------O senhor ViceO senhor ViceO senhor ViceO senhor Vice----Presidente: Presidente: Presidente: Presidente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
----    Deu conta da reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, que 

decorreu hoje, durante a manhã. Na mesma foi discutido e analisado o Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, previamente enviada aos respectivos membros, tendo sido sugeridas 
pequenas alterações e/ou sugestões e sido consideradas reunidas as condições técnicas para a sua 
aprovação, por parte da DGRF . ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Foi feita uma candidatura ao Fundo Florestal Permanente com vista a assegurar a limpeza 
dos terrenos, pois muito embora exista a obrigatoriedade das pessoas limparem os seus terrenos 
muitos não o fazem. Informou da aprovação, por parte desta medida de apoio, para uma campanha 
de sensibilização a desenvolver em dois mil e sete e dois mil e oito, cujo objectivo será a protecção da 
Floresta contra incêndios, tendo como públicos alvo a população em geral e a população escolar do 
concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Foi feita uma análise de todos os contratos eléctricos existentes, concluindo-se de que a 
existência de alguns não faziam sentido. Irá ser dada continuidade ao trabalho no sentido de apurar 
os contadores bi-horário, por forma a diminuir os custos com esse fornecimento de serviços. -----------  

- Como forma de minimizar os prejuízos causados aos particulares, pelos veados, realizou-se  
este fim-de-semana a primeira Montaria ao Veado da Serra da Lousã, organizada pela Associativa da 
Cumieira. Nesse sentido, doravante, a responsabilidade dos futuros prejuízos causados será das 
respectivas entidades gestoras da Zona de caça. -----------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Mendes Lopes perguntou se foi efectuado algum Protocolo com a 
Direcção Regional de Agricultura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente respondeu que, muito embora não tenha sido assinado qualquer 
documento, as Associativas têm vindo a dialogar com a Circunscrição Florestal do Centro. Resultante 
desse diálogo e dada a pressão dos particulares, para os prejuízos causados por aqueles animais, foi-
lhes dada autorização para a realização de cinco montarias. -------------------------------------------------------------  

No entender do senhor Vice-Presidente a solução para os prejuízos causados passará pela 
colocação de cercas eléctricas pois, certamente que as Associações não estarão dispostas a pagar 
tantos prejuízos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Amanhã decorrerá uma visita à Assembleia da República, da qual consta, durante a tarde, o 
assistir ao plenário. Tal contou com a organização da Associação de Jovens. A Câmara apoiará a 
iniciativa assumindo os encargos com o almoço. ----------------------------------------------------------------------------  

 
--------------------------------------------O senhor Vereador António Alves: O senhor Vereador António Alves: O senhor Vereador António Alves: O senhor Vereador António Alves: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

- No dia quatro de Janeiro irá começar, no edifico da ETPSicó em Penela, uma acção de 
formação sobre “como lidar com doentes com Alzeihmer”. Dada a receptividade e o interesse do 
tema a formação conta já com duas turmas. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Esteve presente, na semana passada, no Governo Civil de Coimbra, numa reunião em que 
foram abordados assuntos relacionados com a Rede Social, nomeadamente as Acções previstas para 
dois mil e sete, no âmbito do PDF – Plano de Desenvolvimento Social e também da importância da 
junção de sinergias de outros Municípios, com interesses comuns que mais não é do que uma rede 
social supra-concelhia. Acrescentou que, actualmente, é a funcionária Leonor Francisco quem está a 
dar continuidade ao trabalho da “Rede Social”, dado ter concluído recentemente a sua formação na 
área do Serviço Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
--------------------------------------------O senhorO senhorO senhorO senhor Vereador Luís Filipe:  Vereador Luís Filipe:  Vereador Luís Filipe:  Vereador Luís Filipe: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

---- Chamou a atenção para o facto de, já a partir do início do próximo ano, o concelho ficar 
privado dos serviços do notário, em matéria de escrituras. Tal obrigará os Munícipes a terem de se 
deslocar aos concelhos vizinhos sempre que pretendam efectuar uma escritura. -------------------------------  

 
--------------------------------------------O senhor Vereador Mendes Lopes: O senhor Vereador Mendes Lopes: O senhor Vereador Mendes Lopes: O senhor Vereador Mendes Lopes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

----    Disse ter sido abordado por dois munícipes do Rabaçal, o senhor Fernando Sá e o senhor 
Jaime (enfermeiro). Os mesmos referiram que, aquando do arranjo da estrada naquele lugar, não 
foram bem definidas as valetas, tendo as mesmas ficado abaixo do nível das soleiras das portas, 
permitindo infiltrações de água nas suas casas, facilmente, e sempre que chove. Deveriam rectificar a 
valeta naquele local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES OBRAS PARTICULARES OBRAS PARTICULARES OBRAS PARTICULARES: ------------------------------------  
- Informados pelos respectivos Serviços, foram presentes e apreciados os seguintes 

requerimentos, que foram objecto das deliberações que adiante lhes vão mencionadas, tomadas por 
unanimidade, sempre que se não indique o contrário: ---------------------------------------------------------------------  

 

SOBRE ARQUITECTURA DE PROJECTOS DE OBRASSOBRE ARQUITECTURA DE PROJECTOS DE OBRASSOBRE ARQUITECTURA DE PROJECTOS DE OBRASSOBRE ARQUITECTURA DE PROJECTOS DE OBRAS: ----    De Vítor António dos Santos Vítor António dos Santos Vítor António dos Santos Vítor António dos Santos 
CarnotoCarnotoCarnotoCarnoto, residente na vila e concelho de Penela, solicitando a aprovação de um projecto de 
arquitectura para construção de uma moradia, no lugar de Fonte do Casal, freguesia de São Miguel. --
--------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitecturaA Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitecturaA Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitecturaA Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitectura. ---------------------  

- De VítorVítorVítorVítor Manuel Brás Alves Couceiro Manuel Brás Alves Couceiro Manuel Brás Alves Couceiro Manuel Brás Alves Couceiro, residente na vila e concelho de Penela, solicitando a 
aprovação de um projecto de arquitectura para construção de uma moradia, no lugar de Espinheiro, 
freguesia de São Miguel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitecturaA Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitecturaA Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitecturaA Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitectura. ---------------------  

 
3. REQUERIMENTOS DIVERSOS3. REQUERIMENTOS DIVERSOS3. REQUERIMENTOS DIVERSOS3. REQUERIMENTOS DIVERSOS:  
 

SOBRE HORÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAISSOBRE HORÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAISSOBRE HORÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAISSOBRE HORÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: : : : ----    De Rui Miguel Oliveira Rui Miguel Oliveira Rui Miguel Oliveira Rui Miguel Oliveira 
SantosSantosSantosSantos, residente na Poupa, freguesia de São Miguel, concelho de Penela, concessionário do Bar das 
Piscinas Municipais de Penela, solicitando horário de funcionamento para o dito estabelecimento de 
bebidas, sito no edifício da Piscina Municipal de Penela. -----------------------------------------------------------------                 

Deferido, Deferido, Deferido, Deferido, de acordo com a informação dos Serviços. . . . -----------------------------------------------------------   
 
-De Fátima Maria Rodrigues SimõesFátima Maria Rodrigues SimõesFátima Maria Rodrigues SimõesFátima Maria Rodrigues Simões, residente em Penela, na Rua de São Lourenço, freguesia 

de Santa Eufémia, concelho de Penela, estabelecida com um estabelecimento de venda de flores e 
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artigos decorativos na vila de Penela, solicitando horário de funcionamento para o dito 
estabelecimento, denominado “Florista Florinho”. --------------------------------------------------------------------------                 

Deferido, Deferido, Deferido, Deferido, de acordo com a informação dos Serviços. . . . -----------------------------------------------------------  
 
- De Superleve Superleve Superleve Superleve –––– Supermercados, limitada Supermercados, limitada Supermercados, limitada Supermercados, limitada, com sede no lote número um da Zona Industrial 

de Penela, solicitando horário de funcionamento do seu estabelecimento de supermercado/centro 
comercial e bar/cafetaria, sitos no mesmo lote. ------------------------------------------------------------------------------  

DeferidoDeferidoDeferidoDeferido, de acordo com a informação dos Serviços. . . . -----------------------------------------------------------  
 
SOBRE COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE: SOBRE COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE: SOBRE COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE: SOBRE COLOCAÇÃO DE PUBLICIDADE: De Rui Miguel OliveiraRui Miguel OliveiraRui Miguel OliveiraRui Miguel Oliveira Santos Santos Santos Santos, residente na 

Poupa, freguesia de São Miguel, concelho de Penela, concessionário do Bar das Piscinas Municipais 
de Penela, solicitando autorização para colocação de luminosos publicitários na fachada principal e 
lateral do edifício da Piscina Municipal de Penela.----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação do painel publicitário 
lateral e submeter aos Serviços Técnicos a eventual colocação e/ou definição do painel frontal. ---------     

 

4. EXPEDIENTE VÁRIO:4. EXPEDIENTE VÁRIO:4. EXPEDIENTE VÁRIO:4. EXPEDIENTE VÁRIO:    --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
5.5.5.5. EMPREITADA DE “AMPLIEMPREITADA DE “AMPLIEMPREITADA DE “AMPLIEMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DA ZIP”: AÇÃO DA ZIP”: AÇÃO DA ZIP”: AÇÃO DA ZIP”:     

5.1 5.1 5.1 5.1 ---- APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAISHOS A MAISHOS A MAISHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAI A PREÇOS CONTRATUAI A PREÇOS CONTRATUAI A PREÇOS CONTRATUAISSSS:::: A Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos a mais, a preços 
contratuais, constantes da informação dos serviços técnicos, na empreitada de “AmpliaçAmpliaçAmpliaçAmpliação daão daão daão da    
ZIPZIPZIPZIP”,”,”,”, no valor de cinco mil, cento e oitenta e cinco euros e vinte e três cêntimos. --------------------   

 A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento. -----------------------------------------------  
    
5.2 5.2 5.2 5.2 ---- APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS NÃO CONTRATUAISNÃO CONTRATUAISNÃO CONTRATUAISNÃO CONTRATUAIS:::: A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos a mais, a 
preços não contratuais, constantes da informação dos serviços técnicos, na empreitada de 
“Ampliação daAmpliação daAmpliação daAmpliação da ZIP ZIP ZIP ZIP”,”,”,”, no valor de cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove euros e 
cinquenta e três cêntimos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------      

A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento.------------------------------------------------  
    

5.3 5.3 5.3 5.3 ---- APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOSHOS A MENOSHOS A MENOSHOS A MENOS: : : : A Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos a menos, constantes da informação dos 
serviços Técnicos, na empreitada de Empreitada    de “ “ “ “Ampliação daAmpliação daAmpliação daAmpliação da ZIP ZIP ZIP ZIP”,”,”,”, no valor de sessenta 
e um mil cento e catorze euros e vinte e oito cêntimos. -----------------------------------------------------------      

A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento.------------------------------------------------     
6.6.6.6.    EMPREITADA DE “ADUÇÃEMPREITADA DE “ADUÇÃEMPREITADA DE “ADUÇÃEMPREITADA DE “ADUÇÃO DE ÁGUA AO CONCELHO DE ÁGUA AO CONCELHO DE ÁGUA AO CONCELHO DE ÁGUA AO CONCELHO DE PENELA A PARTIRO DE PENELA A PARTIRO DE PENELA A PARTIRO DE PENELA A PARTIR DA  DA  DA  DA 

BARRAGEM DA LOUÇAINHBARRAGEM DA LOUÇAINHBARRAGEM DA LOUÇAINHBARRAGEM DA LOUÇAINHA (A (A (A (2ª. FASE 2ª. FASE 2ª. FASE 2ª. FASE –––– SUBSISTEMA DE R2  SUBSISTEMA DE R2  SUBSISTEMA DE R2  SUBSISTEMA DE R2 –––– REFORÇO DO ABASTECI REFORÇO DO ABASTECI REFORÇO DO ABASTECI REFORÇO DO ABASTECIMENTO MENTO MENTO MENTO 
A ALFAFARA ALFAFARA ALFAFARA ALFAFAR::::        

6.1 6.1 6.1 6.1 ---- APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAISCONTRATUAISCONTRATUAISCONTRATUAIS:::: A Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos a mais, a preços contratuais, 
constantes da informação dos serviços técnicos, na empreitada de “Adução de Água ao Concelho de Adução de Água ao Concelho de Adução de Água ao Concelho de Adução de Água ao Concelho de 
Penela a partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase Penela a partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase Penela a partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase Penela a partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase –––– Subsistema de R2  Subsistema de R2  Subsistema de R2  Subsistema de R2 –––– Reforço do  Reforço do  Reforço do  Reforço do 
Abastecimento a Alfafar)”Abastecimento a Alfafar)”Abastecimento a Alfafar)”Abastecimento a Alfafar)”,,,, no valor de  quatro mil, setecentos e vinte e três euros e cinquenta e nove 
cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento. -------------------------------------------------------      
    
6.2 6.2 6.2 6.2 ---- APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS HOS A MAIS A PREÇOS NÃO CONTRATUAISNÃO CONTRATUAISNÃO CONTRATUAISNÃO CONTRATUAIS:::: A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos a mais, a 
preços não contratuais, constantes da informação dos serviços técnicos, na empreitada de 
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“Adução de Água ao Concelho de Penela a partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase Adução de Água ao Concelho de Penela a partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase Adução de Água ao Concelho de Penela a partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase Adução de Água ao Concelho de Penela a partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase –––– Subsistema  Subsistema  Subsistema  Subsistema 
de R2 de R2 de R2 de R2 –––– Reforço do Abastecimento a Alfafar Reforço do Abastecimento a Alfafar Reforço do Abastecimento a Alfafar Reforço do Abastecimento a Alfafar))))”,”,”,”, no valor de três mil, duzentos e quarenta e nove 
euros e oitenta e cinco cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------      

A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento.------------------------------------------------  
    

6.3 6.3 6.3 6.3 ---- APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABAL APROVAÇÃO DE TRABALHOS A MENOSHOS A MENOSHOS A MENOSHOS A MENOS:::: A Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos a menos, constantes da informação dos 
serviços Técnicos, na empreitada de Empreitada    de “ “ “ “Adução de Água ao Concelho de Penela a Adução de Água ao Concelho de Penela a Adução de Água ao Concelho de Penela a Adução de Água ao Concelho de Penela a 
partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase partir da Barragem da Louçainha (2ª. Fase –––– Subsistema de R2  Subsistema de R2  Subsistema de R2  Subsistema de R2 –––– Reforço do Abastecimento a  Reforço do Abastecimento a  Reforço do Abastecimento a  Reforço do Abastecimento a 
AlfafarAlfafarAlfafarAlfafar))))”,”,”,”, no valor de oito mil trezentos e cinquenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos. ------      

A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento.------------------------------------------------     
 

ENCERRAMENTOENCERRAMENTOENCERRAMENTOENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, sendo dezasseis horas, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a reunião, tendo sido aprovada esta acta em minuta. -------------------------  

A Câmara Municipal, 

_______________________ 
(Paulo Jorge Simões Júlio) 

        ___________________________              ___________________________ 
     (António Manuel Mendes Lopes)                (José Carlos Fernandes Reis) 

        __________________________            _______________________________ 
         (Luís Manuel Francisco Filipe)             (António José Santos Antunes Alves) 

 
O Chefe de Repartição, 

________________________ 
(Maria Leonor  Santos Carnoto) 

 


