
 
 
 
 
 
 

    
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 

Realizada no dia dia dia dia 19 19 19 19 de de de de FevereiroFevereiroFevereiroFevereiro    de 200de 200de 200de 2007777. 

Acta n.º 4/2007 

 -----------  No dia dezanove de Fevereiro de dois mil e sete, 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 José Carlos 
Fernandes dos Reis, Dr. Luís Manuel Francisco Filipe e António José dos Santos Antunes Alves.  --------  
 ----------- Faltou o senhor Vereador Engº António Manuel Mendes Lopes, por motivos que a Câmara 
Municipal julgou justificáveis.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. Constituição da SicóGest – Adesão do Município  
  6. Abertura de conta Bancária na CGD 
  7. 1ª. Alteração das Grandes Opções do Plano para o corrente ano 
  8. 1ª. Alteração do Orçamento para o corrente ano 

 -----------  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 trinta e  
DOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOSDOCUMENTOS: - vinte sete mil setecentos e sete euros e setenta e um cêntimos; SALDO EM SALDO EM SALDO EM SALDO EM 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - trezentos e vinte e três mil cento e três euros e trinta e quatro 
cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇASALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇASALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇASALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:MENTAIS:MENTAIS:MENTAIS: - duzentos e oito mil oitocentos e 
sessenta e três euros e cinquenta e quatro 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: -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Protocolo com a Universidade de Coimbra Protocolo com a Universidade de Coimbra Protocolo com a Universidade de Coimbra Protocolo com a Universidade de Coimbra ––––    Terá lugar no próximo dia três de Março a 

assinatura do Protocolo de Colaboração, a celebrar  com a Universidade de Coimbra. No mesmo dia 
serão constituídos o Conselho Consultivo e o Conselho de Acompanhamento Estratégico do PD-ICE. 
A cerimónia terá início às quinze horas, com a tomada de posse dos membros do Conselho 
Consultivo e leitura dos nomes do Conselho de Acompanhamento Estratégico do PD-ICE. Do 
programa constará, também, a demonstração de um trabalho de Investigação no âmbito da Robótica, 
desenvolvido pelo Laboratório de Automática e Sistemas do Instituto Pedro Nunes, que consiste na 
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apresentação de um veiculo sem condutor e não poluentes, designado “Cybercar”. Será, ainda, feita a 
apresentação do primeiro curso sobre “Empreendedorismo de Penela”, destinado sobretudo aos 
jovens empreendedores e capazes de criar o seu próprio negócio. ----------------------------------------------------   

- Sistema de Gestão de QualidadeSistema de Gestão de QualidadeSistema de Gestão de QualidadeSistema de Gestão de Qualidade – No âmbito da implementação e certificação da 
Qualidade, e já numa fase final, terá lugar no próximo dia vinte sete de Fevereiro do corrente a 
primeira auditoria aos Serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- GrandeGrandeGrandeGrande Área Metropolitana de CoimbraÁrea Metropolitana de CoimbraÁrea Metropolitana de CoimbraÁrea Metropolitana de Coimbra – Decorreu no passado dia seis de Fevereiro uma 
reunião da Grande Área Metropolitana de Coimbra, tendo sido marcado, para o próximo dia vinte oito 
de Fevereiro, o acto electivo para a constituição da Assembleia. --------------------------------------------------------  

- Material Promocional do ConcelhoMaterial Promocional do ConcelhoMaterial Promocional do ConcelhoMaterial Promocional do Concelho    ––––    Deu conta do novo “merchandising” adquirido, como 
forma de divulgação do concelho. Do mesmo constam dois DVD’s promocionais: um do concelho e 
outro da apresentação do logótipo e um conjunto de pequenas telas alusivas às freguesias do 
concelho, da autoria do pintor Rosendo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- PDM PDM PDM PDM ––––    Plano Director MunicipalPlano Director MunicipalPlano Director MunicipalPlano Director Municipal -  Ter estado presente numa reunião, juntamente com os 
técnicos que estão a trabalhar directamente na revisão do PDM de Penela, dando conta do ponto da 
situação.  Disse estar a ser preparada a quarta “CTA”, que será realizada durante o mês de Abril. Se 
tudo decorrer tal como foi programado, até ao final do ano, estarão reunidas as condições para poder 
submeter o documento final a aprovação da Câmara e Assembleia Municipal, para posterior 
publicação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     

O senhor ViceO senhor ViceO senhor ViceO senhor Vice----Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
----    Deu conta da prova de “Down Hill”, que terá lugar amanhã, na vila de Penela. Toda a 

logística foi preparada sendo grandes as expectativas, relativamente à presença de muitos 
concorrentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou estar praticamente concluído o Regulamento Municipal de Obras e Edificações 
Urbanas, do qual destacou algumas inovações. -------------------------------------------------------------------------------     
 

O senhor Vereador Luís Filipe: O senhor Vereador Luís Filipe: O senhor Vereador Luís Filipe: O senhor Vereador Luís Filipe:     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
- Chamou a atenção para o enorme “reclame publicitário”, colocado no novo edifício onde 

está instalada a Farmácia e o laboratório de análise clínicas, que tão grande impacto causa para quem 
circula no IC3. Lamenta que o trabalho de tantos anos tenha sido danificado, perguntando se tal 
colocação teve a autorização da Câmara Municipal. Também os cartazes publicitários colocados nas 
entradas da vila causam o mesmo impacto. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Sobre os cartazes colocados à entrada da vila, o senhor Presidente informou que os mesmos 
tiveram a autorização da Câmara, mas por um período limitado. No entanto, disse comungar da 
opinião de que, deverá haver cuidado e sensibilidade na apreciação daquele tipo de pedidos.  ------------  

 
2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE 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 José Augusto RodriguesJosé Augusto RodriguesJosé Augusto RodriguesJosé Augusto Rodrigues, 
residente no lugar de Chão de Ourique, freguesia de São Miguel, concelho de Penela, solicitando a 
aprovação de um projecto de arquitectura para construção de um barracão, no mesmo lugar e 
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    --------------------------------------------    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 Rosa MRosa MRosa MRosa Maria Lucas Dias Coelhoaria Lucas Dias Coelhoaria Lucas Dias Coelhoaria Lucas Dias Coelho, residente no lugar de Alfafar, freguesia de Podentes, 
concelho de Penela, solicitando a aprovação de um projecto de arquitectura para construção de uma 
moradia, no mesmo lugar e freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
    --------------------------------------------    A Câmara tomou conhecimento do deferimentoA Câmara tomou conhecimento do deferimentoA Câmara tomou conhecimento do deferimentoA Câmara tomou conhecimento do deferimento    do projecto de arquitecturado projecto de arquitecturado projecto de arquitecturado projecto de arquitectura.  ---------------------  

- De Joaquim Augusto Gomes PitaJoaquim Augusto Gomes PitaJoaquim Augusto Gomes PitaJoaquim Augusto Gomes Pita, residente no Loteamento do Bairro de São Jorge – lote 
dois, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Penela, solicitando a aprovação de um projecto de 
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arquitectura para construção de um edifício destinado a serralharia, no lote número dezasseis da 
Zona Industrial de Penela, freguesia de Santa Eufémia. -------------------------------------------------------------------- 
    --------------------------------------------    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 Marco André Bernardino SilvaMarco André Bernardino SilvaMarco André Bernardino SilvaMarco André Bernardino Silva, residente no lugar de Camarinha, freguesia de São 
Miguel, concelho de Penela, solicitando a aprovação de um projecto de arquitectura para construção 
de uma moradia, no mesmo lugar e freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- 
    --------------------------------------------    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 José Freire dos ReJosé Freire dos ReJosé Freire dos ReJosé Freire dos Reis e Maria Fernandesis e Maria Fernandesis e Maria Fernandesis e Maria Fernandes, residentes na vila de Penela, freguesia de Santa 
Eufémia, concelho de Penela, solicitando a aprovação de um projecto de arquitectura para construção 
de um edifício destinado a habitação colectiva e comercio, na vila de Penela, freguesia de São Miguel.
 ----------- A Câmara tomou conhecimento do deferimento A Câmara tomou conhecimento do deferimento A Câmara tomou conhecimento do deferimento A Câmara tomou conhecimento do deferimento finalfinalfinalfinal. ---------------------------------------------------------   

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

SOBRE ISENÇÃO DE TAXAS: SOBRE ISENÇÃO DE TAXAS: SOBRE ISENÇÃO DE TAXAS: SOBRE ISENÇÃO DE TAXAS: ----    De    CCCCasa de asa de asa de asa de Beneficência Conselheiro Oliveira GuimarãesBeneficência Conselheiro Oliveira GuimarãesBeneficência Conselheiro Oliveira GuimarãesBeneficência Conselheiro Oliveira Guimarães, 
com sede na vila e freguesia do Espinhal, solicitando a isenção do pagamento de taxas, relativas aos 
ramais de ligação de águas e esgotos da sede do “Lar de Idosos”, à rede pública, conforme pedido 
efectuado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------     DeferidoDeferidoDeferidoDeferido, de acordo com a informação dos Serviços.  ----------------------------------------------------------  
 

4444....    EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE VÁRIO:VÁRIO:VÁRIO:VÁRIO:    Fez presente o projecto de arquitectura Paisagística, referente à 
valorizaçãovalorizaçãovalorizaçãovalorização    paisagística do paisagística do paisagística do paisagística do Sítio do Sítio do Sítio do Sítio do Castelo do GermaneloCastelo do GermaneloCastelo do GermaneloCastelo do Germanelo,,,, no Rabaçal. Do mesmo constam 
intervenções nas seguintes áreas; criação de uma área de recepção; criação de uma zona de 
estadia/área de merendas, construção de um miradouro, na zona do castelo, com plataforma em 
madeira e tratamento do caminho pedestre de acesso ao castelo, com a criação de pequenas áreas de 
descanso. Concluiu, explicando que a intenção de tal projecto mais não é do que o “tornar amigável” 
o acesso ao Castelo com o mínimo de impacto. -------------------------------------------------------------------------------  

O executivo apreciou o mesmo, tomando conhecimento da pretensão da execução do 
respectivo projecto de arquitectura paisagística. ------------------------------------------------------------------------------  

 
5. 5. 5. 5. CONSTITUIÇÃO DACONSTITUIÇÃO DACONSTITUIÇÃO DACONSTITUIÇÃO DA    SICÓGEST SICÓGEST SICÓGEST SICÓGEST ––––    ADESÃO DO MUNICÍPIO:ADESÃO DO MUNICÍPIO:ADESÃO DO MUNICÍPIO:ADESÃO DO MUNICÍPIO:    O senhor Presidente 

começou por explicar que, o objectivo da SicóGest é a criação de uma sociedade que faça a promoção 
turística das terras de Sicó, do comércio dos seus produtos e da exploração de lojas no âmbito da 
promoção local e regional. Da sua constituição base farão parte os municípios membros da 
Associação das Terras de Sicó, a Caixa de Crédito Agrícola e as Terras de Sicó. ----------------------------------   

O senhor Vereador Luís Filipe perguntou quem ficará responsável pela empresa pois, na sua 
opinião não fará muito sentido conciliar o cargo com o de um dos Presidentes de Câmara, que 
eventualmente possa vir a ser eleito e a acumular funções. A ser assim, tornar-se-á mais difícil gerir 
em simultâneo uma Câmara e uma empresa.  ---------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente respondeu que, uma vez que as Terras de Sicó possuem maioria, os 
gerentes provavelmente serão elegidos em Assembleia-geral, sendo certo que terão que acumular 
funções e implicitamente disponibilizar mais tempo para o exercício dos cargos. No entanto, o 
modelo de gestão a adoptar não foi ainda discutido pois, o primeiro passo a dar será a constituição 
da empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Vereador Luís Filipe insistiu para o facto de que, o Presidente de Câmara que ficar 
a ocupar o cargo em questão terá que abdicar, pelo menos, de um dia da sua semana de trabalho 
para a ele se dedicar, ou então delegar as suas competências.  ---------------------------------------------------------  

Tecidas as considerações enunciadas a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
aderir à constituição da empresa SicóGest, autorizando o senhor Presidente a outorgar em seu nome. 

    
6. ABERTURA DE CONTA6. ABERTURA DE CONTA6. ABERTURA DE CONTA6. ABERTURA DE CONTA    BANCÁRIA NA CGDBANCÁRIA NA CGDBANCÁRIA NA CGDBANCÁRIA NA CGD:::: O senhor Presidente informou que, 

decorrente da aprovação da candidatura na área do SIADAP, no âmbito do QCA III – Programa Foral, 
adveio a obrigatoriedade da Câmara Municipal possuir uma conta específica para o FSE, através da 
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qual possam ser efectuados, exclusivamente, os movimentos relacionados com recebimentos e 
pagamentos referente ao projecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------     
 ----------- Assim, nos termos e para os efeitos previstos no ponto dois ponto 2.9.10.1.2 das 
Considerações Técnicas do POCAL a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à 
abertura de conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, na sua filial em Penela.  ------------------------------  

    
    7. 1ª. ALTERAÇÃO DAS7. 1ª. ALTERAÇÃO DAS7. 1ª. ALTERAÇÃO DAS7. 1ª. ALTERAÇÃO DAS    GRANDES OPÇÕES DO PLGRANDES OPÇÕES DO PLGRANDES OPÇÕES DO PLGRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O CORRENTE ANO PARA O CORRENTE ANO PARA O CORRENTE ANO PARA O CORRENTE ANOANOANOANO:::: Foi 

presente à Câmara Municipal a primeira alteração das Grandes Opções do Plano para o corrente ano, 
nos termos do ponto oito ponto três ponto dois do Decreto-Lei número cinquenta e quatro – A barra 
noventa e nove, de vinte e dois de Fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas. ---------------   
 ----------- Posto o documento a votação, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do senhor Vereador Luís Filipe, aprovar a alteração das Grandes Opções do Plano 
com REFORÇOS no valor de duzentos e dezanove mil duzentos e quarenta e oito euros e 
setenta e sete cêntimos e ANULAÇÕES no valor de cento e cinquenta e sete mil euros.  ---------  

    
    8. 1ª. ALTERAÇÃO DO 8. 1ª. ALTERAÇÃO DO 8. 1ª. ALTERAÇÃO DO 8. 1ª. ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O CORORÇAMENTO PARA O CORORÇAMENTO PARA O CORORÇAMENTO PARA O CORRENTE ANORENTE ANORENTE ANORENTE ANO: Foi presente à Câmara a 

primeira alteração do Orçamento para o corrente ano, nos termos do ponto oito ponto três ponto um 
ponto cinco do Decreto-Lei número cinquenta e quatro – A barra noventa e nove, de vinte e dois de 
Fevereiro, com as alterações que lhe foram introduzidas. -----------------------------------------------------------------      
 ----------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do senhor Vereador Luís Filipe, 
aprovar a alteração do Orçamento para o corrente ano, com: ------------------------------------------------------------  
 ----------- Orçamento da Despesa com REFORÇOS, no valor de cento e noventa e quatro mil duzentos e 
quarenta e oito euros e setenta e sete cêntimos e ANULAÇÕES no valor de cento e vinte seis mil e 
quinhentos euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 ----------- Orçamento da Receita com REFORÇOS, no valor de sessenta e sete mil setecentos e quarenta 
e oito euros e setenta e sete cêntimos, provenientes de transformação de receita não definida em 
definida (aprovação da candidatura ao SIADAP). -----------------------------------------------------------------------------     

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) 

 
 

        ___________________________             ___________________________ 
                                (José Carlos Fernandes Reis)            (António José Santos Antunes Alves) 
 

          _______________________________ 
         (Luís Manuel Francisco Filipe)              

 
O Chefe de Repartição 

 

________________________ 
(Maria Leonor  Santos Carnoto) 


