
 

 
 

 
 

 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 

Realizada no dia dia dia dia 2222    de de de de JuJuJuJullllhhhhoooo    de 200de 200de 200de 2007777. 

Acta n.º 14/2007 

 ------------ No dia dois de Julho de dois mil e sete, no lugar de Rabaçal, edifício do Espaço Museu da 
Villa Romana do Rabaçal, Freguesia de Rabaçal, 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, Engº António Manuel Mendes Lopes 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. Loja “A” do Antigo matadouro do Espinhal  

5.1  – Aprovação do Programa de Concurso e Caderno de Encargos 
5.2  – Abertura de concurso 

6. Empreitada de Rectificação da EN 347/1 – Ansião – IC3 – Condeixa – Indemnização  
7. Loteamento da Camela - Venda do lote nº. 10  
8. Empreitada de “Implementação do Plano de aldeia da Ferraria de São João – Componente 

Privada – Recuperação de edifícios B05, B07, F18, G03 e G04 – Prorrogação de Prazo   
9.  Concurso externo de Ingresso para Provimento de um lugar de Técnico Superior Estagiário 

(Administrativo) - Homologação da Classificação                                                                                                                             
10. Apoios Municipais: 

10.1  - Góis Moto Clube 
 11. Empreitada de “Arranjos urbanísticos da Quinta da Cerca – Pavilhão 

polidesportivo/balneários e bar – 2ª. fase” - Prorrogação de prazo 

 ------------ 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 cento e 
vinte e quatro (referente ao dia útil anterior - sexta-feira) o qual apresenta os seguintes valores: 
SALDO EM DOCUMENTOSSALDO EM DOCUMENTOSSALDO EM DOCUMENTOSSALDO EM DOCUMENTOS: - vinte seis mil trezentos e noventa e cinco euros e quarenta e três 
cêntimossss; SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e 
cinco euros e cinquenta e seis cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTASALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTASALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTASALDO EM OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS:IS:IS:IS: - duzentos 
e vinte sete mil noventa euros e dez cêntimos.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------- ----  
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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 informouO Senhor Presidente informouO Senhor Presidente informouO Senhor Presidente informou: --------------------------------------------------------------------------------
 ------------ Os resultados dos exames nacionais dos 4º e 6º anos nas disciplinas de Matemática e 
Português, aproveitando para fazer o comparativo e análise. ------------------------------------------------------------- 
 ------------ Dos resultados, destaca-se que principalmente na disciplina de matemática, há que 
aprofundar o diagnóstico e traçar um quadro de acções que vise melhorar o actual cenário. ---------------- 
 ------------ Referiu ainda que reunirá com o Conselho Executivo de Aproveitamento de Escolas e que 
este tema deverá, ainda, ser debatido no Fórum Educação 2007. -------------------------------------------------------  

 

Dirigente/AnoDirigente/AnoDirigente/AnoDirigente/Ano    % resultados negativos % resultados negativos % resultados negativos % resultados negativos ----    NacionalNacionalNacionalNacional    % resultados negativos % resultados negativos % resultados negativos % resultados negativos ----    EBI PenelaEBI PenelaEBI PenelaEBI Penela    

4º Ano4º Ano4º Ano4º Ano    
Matemática 19,70% 30,00% 

Língua Portuguesa 10,80% 7,00% 

6º Ano6º Ano6º Ano6º Ano    
Matemática 41,00% 56,00% 

Língua Portuguesa 14,60% 15,00% 

 
 ------------ Na opinião do senhor Vereador Mendes Lopes, deverá existir uma conversa aberta com a 
direcção da escola, no sentido de apurar o que se passa pois é estruturante para o futuro quer das 
crianças quer do concelho. Considera, ainda, os resultados das provas do quarto ano mais 
preocupantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente respondeu que tal assunto poderá ser abordado de forma mais 
específica e desenvolvida, aquando da realização do próximo Fórum de Educação.  ----------------------------  
 ------------ Deu conta que decorreu nos passados dias vinte sete e vinte oito de Junho, a auditoria de 
concessão da Implementação do Sistema de gestão da Qualidade. Não houve detecção de nenhuma 
conformidade grave, tendo sido identificadas algumas oportunidades de melhoria de acordo com o 
relatório a seguir transcrito: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

NºNºNºNº    Classif. (1)Classif. (1)Classif. (1)Classif. (1)    RequisitoRequisitoRequisitoRequisito    

    
DescriçDescriçDescriçDescriçãoãoãoão    

1 Menor 8.5.2 

O procedimento “Resolução de problemas” tem ainda lacunas na sua implementação. Nem 
sempre é evidenciada a análise da causa da não conformidade; por exemplo reclamações de 
clientes. Também as acções correctivas empreendidas nem sempre ficam registadas. Nalgumas 
acções de correcção não estão definidos os responsáveis nem o prazo.  

2 Menor 5.4.2 

Processo Gestão do Sistema - Plano Anual com falhas no seu preenchimento, por ex., a 
actividade de realização de satisfação dos munícipes prevista para o final do ano não 
contemplada; reunião do GQ realizada em Maio e no Plano registada a sua realização em 
Março. 

3 Menor 4.2.3 

O procedimento “Controlo dos documentos e registos” não está ainda totalmente 
implementado. Por ex., DAF 010 Rev 02 com data de actualização, 31/05/07 diferente da que 
aparece na listagem de documentos, 29/05/07. DAF 006 Rev 02 com data de actualização, 
31/05/07 diferente da que aparece na listagem de documentos, 25/05/07.  

No processo “Turismo” o impresso “Relatório de T-shirts” apresenta codificações diferentes, 
TUR 016 e TUR 002. 

No processo “Gestão de Recursos Humanos” o impresso “Levantamento de necessidades de 
formação” está codificado como DAF 003 e na matriz do processo é referenciado como DAF 
002.  
No processo “Qualidade Ambiental” o impresso “Cadastro de Contentores” está codificado 
como DTOSU. 029 e na matriz do processo é referenciado como DTOSU. 023.                

Os modelos AP.003.01 e AP.004.01 referenciados no P.AP.01 não estão controlados.   

No Sub-Processo Arquivo o impresso “calendário de entrega de documentos e auto de entrega” 
apresenta codificações diferentes. 
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4 Menor 6.2.2  

Deverá ser definida a metodologia a usar para a avaliação da eficácia das acções de formação. 
Embora exista um impresso denominado “Avaliação da eficácia da formação” o mesmo refere-
se à avaliação da acção efectuada pelo formando.  

5 Menor 5.5.1 
Não está definida, no Manual de Descrição de funções, a função de Nadador Salvador.  

6 Menor 7.6  

O “Fotómetro” não está identificado com a etiqueta tal como previsto no Procedimento Gestão 
dos DMM’s. 

A roda métrica, cód. 005 verificada em 22/01/07 sem evidencia os registos das medições.  

7 Menor 6.3 

O Processo de Gestão e infraestruturas apresenta ainda algumas falhas na sua implementação; 
Plano de manutenção preventiva não elaborado; Plano de emergência do Edifício Câmara e 
biblioteca em elaboração. 

8 Menor 8.2.3 

A gestão dos indicadores apresenta falhas.  No Processo Obras Particulares, Sub-Processo 
Operações de Loteamento e Obras de Urbanização não estão definidos Indicadores.  

Nos Processos Obras Municipais, Sub-Processo Concursos Projectos de Obras – Externos, Sub-
Processo Projectos de Obras-internos e projectos de Obras- externos e no Processo Taxas e 
Licenças, Sub-Processo Máquinas de Diversão, Processo de Gestão da Informação, Sub 
Processo Informático não estão a ser monitorizados os Indicadores definidos.  

No Processo Comunicação existem falhas no cálculo do indicador. 

No Processo Eleições o gestor do processo não revelou conhecimento do indicador do 
processo. 
Na matriz Processo de Gestão da Informação, Sub-Processo Expediente não está referenciado o 
indicador “taxa de cumprimento dos prazos de entrega do correio”. 

9 Menor 7.5.1 
O Processo Obras Municipais, Sub-Processo Projectos de Obras Externos e Sub-Processo 
Projectos de Obras-Internos demonstra escassas evidências da sua implementação.  

10 Menor 7.4.1 

A avaliação de fornecedores apresenta algumas falhas. Existem discrepâncias entre as escalas 
que permitem classificar os fornecedores, definidas no procedimento P.AP.01 e as definidas nas 
folhas AP.004.01 e AP.003.01. Também no cálculo as formulas utilizadas não coincidem com a 
tabela apresentada. 

11 Menor 8.5.2 

Existem alguns objectivos não alcançados, sem contudo, terem sido objecto de análise de 
causas e tomada e acções/decisões ou reformulação do objectivo. Por exemplo, no Processo 
Contra-Ordenações o objectivo “Taxa de processo encerrados” definido com 25% e resultado de 
0%.  

12 Menor 7.5.1 
No Sub-Processo Desporto não foi evidenciada a análise efectuada às águas da piscina, por 
Entidade externa, no mês de Abril, conforme definido pela Câmara.  

 

Oportunidades de Melhoria:Oportunidades de Melhoria:Oportunidades de Melhoria:Oportunidades de Melhoria:    
    

1. Poderá ser avaliada a possibilidade de agilizar o conteúdo do inquérito de satisfação de munícipes de forma a torná-lo mais apelativo e 
assim obter uma maior taxa de retorno. 
 
2. Poderá ser avaliada a possibilidade de criar uma lista de identificação das siglas usadas no SGQ. 
 
3. No processo de integração de novos colaboradores poderá ser avaliada a necessidade de criar aquando da entrada do funcionário 

alguma sensibilização em qualidade.     
 
4. Embora definidos os requisitos mínimos para a função, por imposição legal, os mesmos poderão ser inseridos nas fichas de descrição 

de funções de modo a facilitar a gestão da actividade.   
 
5. No processo “Turismo” deverá ser clarificada a periodicidade de elaboração dos relatórios.   
 
6. No Sub-Processo Desporto considerar a pertinência de referenciar os valores de referência do cloro e do pH nas folhas de leitura diária 

de cloro e pH.   
          
7. No Processo Obras Municipais, Sub-Processo Execução de empreitadas, considerar a pertinência de acrescentar o Plano de Segurança 

e Saúde, na Matriz de Processo e na Matriz de Controlo de registos da Qualidade.  
 
8. No Sub-Processo Desporto deverá será melhorado o preenchimento do impresso “Ficha de Controlo diário” de forma a preencher 

todos os campos sempre que aplicável, por ex., “vestuário utilizado”.  
9. No Sub-Processo Mercados e Feiras considerar a pertinência de para o efeito do cálculo da taxa de cumprimento de prazos ser 

considerada a data do ofício em detrimento da data de levantamento pelo feirante. 
 
10. Considerar a pertinência de na matriz de controlo dos registos da qualidade do Sub-Processos Expediente acrescentar o livro da 

correspondência enviada, livro dos faxes recebidos e livro dos registos de requerimentos. 
 
11. Considerar a pertinência de analisar outros indicadores para monitorizar o desempenho do Processo Apoio ao Investidor, para além 

do já existente. Igualmente repensar o indicador definido no Sub-Processo recenseamento militar (o nº de NC´s detectadas). 
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 ------------ Acrescentou que foi referido, pela equipa de auditores, terem encontrado uma equipa 
motivada e comprometida na qualidade dos serviços. Foi dado um prazo de cerca de três meses ao 
Município para dar resposta/solução a estas não conformidades, esperando que, no final desse 
período de tempo, concluir o processo de certificação de qualidade. --------------------------------------------------  
 ------------ Deu conta da reunião realizada com a responsável do Centro de Emprego e Formação 
profissional da Lousã. Dela resultou a programação de uma série de acções de formação dirigidas às 
pessoas desempregadas, com especial relevo para os operários da Louritexta, nas áreas de acção 
social, cozinha, técnico comercial, apicultura, estética, etc. A ideia é que, a partir do mês de Setembro 
o quadro de acções de formação esteja pronto a ser implementado, esperando responder Às 
expectativas das pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ Na passada Sexta-feira tomaram posse os órgãos da ADXTUR – Agencia de 
Desenvolvimento das Aldeias de Xisto, da qual o Município integrou a Direcção.  ------------------------------  
 ------------ Deu conhecimento da agenda de eventos do mês de Julho de 2007.  ------------------------------------  
 

OUTRAS INTERVENÇÕESOUTRAS INTERVENÇÕESOUTRAS INTERVENÇÕESOUTRAS INTERVENÇÕES    

    OOOO    Senhor Senhor Senhor Senhor ViceViceViceVice----PresidentePresidentePresidentePresidente: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------ No âmbito do Programa Proverde2007, foram entregues às povoações de Pardieiros e 
Silveira os kit’s de primeira intervenção, no combate aos fogos florestais. A perspectiva é que, durante 
este Verão se consiga que, também, a população das Relvas, considerada zona crítica, tenha acesso a 
esse equipamento. Para tal é fundamental o interesse das pessoas. ---------------------------------------------------  
 ------------ Esteve presente, na passada Sexta-feira, em Bragança onde foi apresentado um novo 
projecto, com vista á detecção de incêndios, denominado “Projecto Dragon”. Trata-se de um sistema 
de detecção, através de uma câmara de raios ultravioletas, que permite detectar altas temperaturas 
num raio de doze quilómetros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ No decorrer da reunião da Flopen, que teve lugar no Sábado passado, foi mais uma vez 
levantada a questão dos estragos florestais, efectuados pelos veados, desta vez na serra do Espinhal.
 ------------ Deu conta que o engenheiro Peão, havia referido em reunião com as Associações de caça de 
Penela e Cumieira, que a Flopen não pagaria os prejuízos mas autorizaria o abate selectivo (só a 
javalis e não a veados), desconhecendo a possibilidade das vedações poderem ser subsidiadas pelas 
Associações. Face a tal, disse ter explicado, no decorrer da reunião, que a Câmara Municipal, 
actualmente, tem um papel mais inspectivo e não o de assumir os estragos provocados. Esse papel 
caberá às Associativas de caça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Vereador Mendes Lopes referiu que no caso das Associativas de caça não 
possuírem capacidade para assumir os estragos terá de ser a Câmara a faze-lo. ---------------------------------  
O senhor Vereador Luís Filipe perguntou qual a responsabilidade da Câmara Municipal neste no 
processo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Vice-Presidente respondeu que, se a Câmara Municipal fosse a gestora das 
Reservas de Caça Municipal, teria responsabilidades. Como as Associativas de Caça quiseram chamar 
a si a responsabilidade por essa gestão, isentaram desse modo a Câmara Municipal dos problemas 
que daí adviessem.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Vereador Mendes Lopes é da opinião que a Câmara Municipal deveria dizer em 
concreto, às pessoas, que desconhecem quais são os seus direitos deveres nessa área, as 
responsabilidades que as Associativas assumiram caso contrário, o contrato/protocolo que foi 
assinado terá de ser revogado e a Câmara passar a assumir.  ------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor vereador Luís Filipe insistiu no facto que, cabe à Câmara Municipal aferir quais as 
suas responsabilidades na matéria, independentemente de as ter delegado ou não.  ---------------------------  
 ------------ O senhor Presidente respondeu que as Associações conhecem, em pleno, o que se passa 
independentemente da situação recentemente provocada pelos veados. De facto tem-se verificado um 
desequilíbrio, os veados descem às zonas mais baixas e estragam as plantações, provocando os 
prejuízos que têm vindo a ser identificados. O ano passado a Direcção Florestal deveria ter assumido 
essa responsabilidade e não o fizeram oferecendo um “presente envenenado” às Associações de 
Caça.· ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Vereador Luís Filipe opinou que, o ideal seria as Associações de Caça, de uma 
forma transparente, darem a conhecer à população em geral as suas actividades, tornando públicas 
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as receitas obtidas durante determinado período de tempo. Essas receitas seriam afectas às 
reclamações dos particulares, que não poderiam ultrapassar mais do que esse valor.  ------------------------  
 
    O Senhor Vereador António Alves:O Senhor Vereador António Alves:O Senhor Vereador António Alves:O Senhor Vereador António Alves:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 ------------ Referiu que está a decorrer a semana do idoso que terminará no Sábado, no castelo. É visível 
que as pessoas não estão ainda muito sensibilizadas para este tipo de actividades, preferindo ir a 
Lisboa, ao “Passeio dos Avós”. Há pois um grande trabalho a ser feito nesta área. -----------------------------  
 ------------ O senhor Vereador Mendes Lopes sugeriu o intercâmbio com outras Câmaras Municipais, 
dando assim a conhecer outras realidades. Desse modo certamente aderirão muitas mais pessoas. ----  
    
    O Senhor VereadO Senhor VereadO Senhor VereadO Senhor Vereador Mendes Lopes:or Mendes Lopes:or Mendes Lopes:or Mendes Lopes:    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 ------------ Perguntou como correu o convívio, do pessoal da Casa do concelho de Penela, no último 
fim-de-semana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente respondeu que correu muito bem, estando presentes cerca de duzentas 
pessoas. No próximo ano estão a pensar alterar o programa, ou seja, o convívio terá lugar em Penela 
pois, concluiu-se que o mesmo tem decorrido, sempre, nos mesmos moldes atraindo poucas 
pessoas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    O Senhor Vereador O Senhor Vereador O Senhor Vereador O Senhor Vereador Luís FilipeLuís FilipeLuís FilipeLuís Filipe: -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ Referindo-se à questão dos cursos de formação, promovidos pelo IFP, de que o senhor 
Presidente falou, disse desejar que os mesmos tenham alguma aderência, em relação ao território em 
questão. Houve alguns que lhe mereceram maior importância como o da área comercial e a 
apicultura. Sugeriu que, um curso na área da horticultura poderia ser bastante interessante, dado a 
existência de toda a zona baixa da Boiça, que possui grandes potencialidades, comparáveis à zona do 
rio Mondego bem como na área florestal.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O senhor Vereador Mendes Lopes lembrou que, no seu manifesto político, já havia previsto a 
construção de dois regadios, tendo em conta o desenvolvimento deste sector e o próximo quadro 
comunitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O senhor Presidente referiu ter, também, pensado nessa questão. Disse, inclusive, ter ido uma 
reunião com a Engenheira Ana Maravilhas, da Direcção Regional da Agricultura, onde falaram de 
questões relacionadas com a agricultura bem como dos regadios, nomeadamente dos do Pastor e da 
Senhora da Glória. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Sobre as classificações obtidas nas provas de aferição, nomeadamente à disciplina de 
matemática, lembrou que o problema não existe somente em Penela, embora contribua para o baixar 
da média no país. O Governo tem feito alguma coisa, muito embora hajam críticas, pois as pessoas já 
percebem o interesse da matemática. Sugeriu que a Câmara investisse, durante as férias, na 
matemática, tal como está a fazer na área do teatro. -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Relativamente ao licenciamento das construções, referiu costumar ver no jornal “O expresso”, 
referencia a indicadores semestrais, com notas em rodapé de que determinado Município efectuou “X 
obras/Projectos”. Sugeriu que a Câmara fizesse o mesmo para os dez últimos anos, até para ficarmos 
com uma melhor percepção da evolução e ou recessão da construção.  ---------------------------------------------  
 

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: ----------------------------------------------------------------------  

                                                                                                            

SSSSOBRE ARQUITECTURA DE PROJECTOS DE OBRASOBRE ARQUITECTURA DE PROJECTOS DE OBRASOBRE ARQUITECTURA DE PROJECTOS DE OBRASOBRE ARQUITECTURA DE PROJECTOS DE OBRAS: De Paula Cristina da Piedade Paula Cristina da Piedade Paula Cristina da Piedade Paula Cristina da Piedade 
Teixeira MoraisTeixeira MoraisTeixeira MoraisTeixeira Morais, residente no lugar de Cabo da Aldeia, freguesia de Espinhal, concelho de Penela, 
solicitando a aprovação de um projecto de arquitectura para construção de uma moradia, no lugar de 
Tola, freguesia de São Miguel. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------ A Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitectura.  -----------------------  
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De Almiro Avelar BentoAlmiro Avelar BentoAlmiro Avelar BentoAlmiro Avelar Bento, residente no lugar de Serradas, freguesia de Santa Eufémia, 
concelho de Penela, solicitando a aprovação de um projecto de arquitectura para legalização de um 
edifício de comércio e montagem de pneus, outrora utilizado como oficina de metalomecânica, no 
lugar de Casais do Cabra, freguesia de São Miguel. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------ A Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitectura.  ----------------  

 

3. 3. 3. 3. REQUERIMENTOS DIVERSOSREQUERIMENTOS DIVERSOSREQUERIMENTOS DIVERSOSREQUERIMENTOS DIVERSOS:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 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 SOBRE SOBRE SOBRE EMISSÃO DE CARTÕES DE FEIRANTE:EMISSÃO DE CARTÕES DE FEIRANTE:EMISSÃO DE CARTÕES DE FEIRANTE:EMISSÃO DE CARTÕES DE FEIRANTE: - De Carlos Manuel AntunesCarlos Manuel AntunesCarlos Manuel AntunesCarlos Manuel Antunes, residente na 
Fonte Redoiça, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Penela, solicitando a emissão de cartão de 
feirante para venda de quinquilharias e miudezas nas feiras e mercados do concelho. ------------------------  
    ------------------------------------------------    Deferido, de acordo com a informação dos Serviços.--------------------------------------------------   
 

4.4.4.4. EXPEDIENTE VÁRIO:EXPEDIENTE VÁRIO:EXPEDIENTE VÁRIO:EXPEDIENTE VÁRIO:  --------------------------------------------------------------------------------------------------     

5.5.5.5. LOJA “A” DO ANTIGO MATADOURO DO ESPINHALLOJA “A” DO ANTIGO MATADOURO DO ESPINHALLOJA “A” DO ANTIGO MATADOURO DO ESPINHALLOJA “A” DO ANTIGO MATADOURO DO ESPINHAL::::    ––––    adiada a discussão. -----------------      

6.6.6.6. EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO DA EN 347/1 EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO DA EN 347/1 EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO DA EN 347/1 EMPREITADA DE RECTIFICAÇÃO DA EN 347/1 ––––    ANANANANSIÃO SIÃO SIÃO SIÃO ––––    IC3 IC3 IC3 IC3 ––––    CONDEIXA CONDEIXA CONDEIXA CONDEIXA ––––    
INDEMNIZAÇÃOINDEMNIZAÇÃOINDEMNIZAÇÃOINDEMNIZAÇÃO: Foi presente uma informação do senhor Fiscal Municipal, dando conta que, 
aquando do alargamento da EN 347-1, foi demolida uma pequena habitação, sita no lugar de Aldeia, 
inscrita na matriz predial urbana freguesia de Rabaçal sob o artigo número cento e onze, propriedade 
da senhora Guiomar da Silva Vieira, residente na Rua Angatuba, Pocaembu, São Paulo – Brasil, que 
confrontava com aquela via dificultando o trânsito. ---------------------------------------------------------------------------     
 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a proprietária, senhora Guiomar 
da Silva Vieira, no valor de quinhentos euros, na figura dos representantes, por si, indicados, Maria 
Rosa Vieira e marido Fernando Sá, residentes no lugar de Fartosa, freguesia do Rabaçal. --------------------  
    

7.7.7.7. LOTEAMENTO DLOTEAMENTO DLOTEAMENTO DLOTEAMENTO DA CAMELA A CAMELA A CAMELA A CAMELA ----    VENVENVENVENDA DO LOTE Nº. 10:DA DO LOTE Nº. 10:DA DO LOTE Nº. 10:DA DO LOTE Nº. 10: António MatiasAntónio MatiasAntónio MatiasAntónio Matias, residente em 
Bairro de São Jorge, concelho de Penela solicita a venda do lote número dez do Loteamento da 
Camela.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido da venda do referido lote, 
pelo valor de dezoito mil e vinte cinco eurosdezoito mil e vinte cinco eurosdezoito mil e vinte cinco eurosdezoito mil e vinte cinco euros, tendo em conta a deliberação de dezoito de Abril do 
ano de dois mil e dois relativa às condições de venda, dos lotes do Loteamento da Camela. ----------------      

8.8.8.8. EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ALDEIA DA FERRARIA DE SÃO EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ALDEIA DA FERRARIA DE SÃO EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ALDEIA DA FERRARIA DE SÃO EMPREITADA DE “IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ALDEIA DA FERRARIA DE SÃO 
JOÃO JOÃO JOÃO JOÃO ––––    COMCOMCOMCOMPONENTE PRIVADA PONENTE PRIVADA PONENTE PRIVADA PONENTE PRIVADA ––––    RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS B05, B07, F18, G03 E G04 RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS B05, B07, F18, G03 E G04 RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS B05, B07, F18, G03 E G04 RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS B05, B07, F18, G03 E G04 ––––    
PRORROGAÇÃO DE PRAZOPRORROGAÇÃO DE PRAZOPRORROGAÇÃO DE PRAZOPRORROGAÇÃO DE PRAZO: : : : Pelo adjudicatário da obra mencionada em epígrafe, Carlos GilCarlos GilCarlos GilCarlos Gil, , , , 
limitada,limitada,limitada,limitada, foi solicitada a prorrogação do prazo de execução da obra por mais sessenta dias, invocando 
as condições atmosféricas desfavoráveis que prejudicaram o normal “andamento” d os trabalhos. -----   
 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a referida prorrogação a título 
gracioso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    

9.9.9.9. CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE UMUMUMUM    LUGARLUGARLUGARLUGAR    DE DE DE DE 
TÉCNICO SUPERIOR ESTAGIÁRIO (ADMINISTRATIVO) TÉCNICO SUPERIOR ESTAGIÁRIO (ADMINISTRATIVO) TÉCNICO SUPERIOR ESTAGIÁRIO (ADMINISTRATIVO) TÉCNICO SUPERIOR ESTAGIÁRIO (ADMINISTRATIVO) ----HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 
Em cumprimento do número um do artigo trigésimo nono do Decreto-Lei número duzentos e quatro 
barra noventa e oito, de onze de Julho, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, precedido de 
escrutínio secreto, homologar a classificação do concurso interno geral para um lugar de Técnico 
Superior Estagiário (Administrativo), conforme aviso de abertura publicado no Diário da República II 
série, número cinquenta e dois, de catorze de Março de dois mil e sete.  --------------------------------------------      
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10.10.10.10. APOIOS MUNICIPAIS:APOIOS MUNICIPAIS:APOIOS MUNICIPAIS:APOIOS MUNICIPAIS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
10.110.110.110.1  - GÓIS MOTO CLUBE: GÓIS MOTO CLUBE: GÓIS MOTO CLUBE: GÓIS MOTO CLUBE: Foi presente um pedido de apoio do Moto Clube de GóisMoto Clube de GóisMoto Clube de GóisMoto Clube de Góis, 

no âmbito da realização do quarto Moto-Rali Turístico na Rota das Aldeias do Xisto II. Tendo em 
conta o interesse do acontecimento para a promoção do concelho, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, conceder-lhes um apoio financeiro no valor de cento e cinquenta euros com vista a 
minimizar as despesas de elaboração do percurso. ---------------------------------------------------------------------------  

 
ASSUNTO URGENTE DE DASSUNTO URGENTE DE DASSUNTO URGENTE DE DASSUNTO URGENTE DE DELIBERAÇÃO IMEDIATA:ELIBERAÇÃO IMEDIATA:ELIBERAÇÃO IMEDIATA:ELIBERAÇÃO IMEDIATA:        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Por se verificar a urgência da deliberação imediata, foi deliberado por unanimidade, e em 
cumprimento do estabelecido no artigo 83º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº. 
5-A/2002, de 11 de Janeiro, incluir nesta reunião o seguinte ponto: -----------------------------------------------------  

11.11.11.11.    EMPREITADA DE “EMPREITADA DE “EMPREITADA DE “EMPREITADA DE “ARRANJOS URBANISTICOS DA QUINTA DA CERCA ARRANJOS URBANISTICOS DA QUINTA DA CERCA ARRANJOS URBANISTICOS DA QUINTA DA CERCA ARRANJOS URBANISTICOS DA QUINTA DA CERCA ––––    PAVILHÃO PAVILHÃO PAVILHÃO PAVILHÃO 
POLIDESPORTIVO/BALNEÁRIOS E BAR POLIDESPORTIVO/BALNEÁRIOS E BAR POLIDESPORTIVO/BALNEÁRIOS E BAR POLIDESPORTIVO/BALNEÁRIOS E BAR ––––    2ª. FASE” 2ª. FASE” 2ª. FASE” 2ª. FASE” ----    PPPPRORROGAÇÃO DE PRAZORORROGAÇÃO DE PRAZORORROGAÇÃO DE PRAZORORROGAÇÃO DE PRAZO: Pelo: Pelo: Pelo: Pelo 
adjudicatário da obra mencionada em epígrafe, Fernando dos Santos JoséFernando dos Santos JoséFernando dos Santos JoséFernando dos Santos José,    limitada,limitada,limitada,limitada, foi solicitada a 
prorrogação do prazo de execução da obra por mais sessenta dias, em virtude da necessidade de 
coordenação com a empreitada “rede de iluminação pública na Quinta da Cerca”, que se encontra a 
decorrer, o que obrigou à conclusão dos trabalhos somente após a conclusão da rede de iluminação. -  
 ------------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a referida prorrogação a título 
gracioso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DELEGAÇÕES DE DIVERSOS LUGARESDELEGAÇÕES DE DIVERSOS LUGARESDELEGAÇÕES DE DIVERSOS LUGARESDELEGAÇÕES DE DIVERSOS LUGARES: - Estiveram presentes e expuseram os seus 
problemas os seguintes Munícipes, que obtiveram por parte do Executivo as respostas que adiante 
vão indicadas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
De PATÔESPATÔESPATÔESPATÔES – José Estrela e irmãJosé Estrela e irmãJosé Estrela e irmãJosé Estrela e irmã    que, vieram reclamar do mau estado em que se encontra a 

estrada à sua porta. Muitos buracos, cascalho e os carros quando passam projectam as pedras para o 
seu portão, danificando-o.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ A sua casa está também rodeada de cedros o que a torna um perigo em caso de incêndio, 
também as bermas se encontram cheias de silvas. Pedem que seja feita uma limpeza. -----------------------   
 ------------ O Senhor Presidente anotou as situações referidas.-------------------------------------------------------------  

 
De RABAÇARABAÇARABAÇARABAÇALLLL – Laurinda de JesusLaurinda de JesusLaurinda de JesusLaurinda de Jesus que,    veio reclamar do barulho ensurdecedor, resultante da 

colocação de tampas de saneamento, aquando das obras de alargamento da estrada naquele lugar, 
que com o passar do carros se movimentam incomodando os moradores confinantes com a estrada, 
sobretudo durante a noite. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ Chamou a atenção para a existência de uma grelha, uns metros abaixo do centro, que em 
dias de calor exala um cheiro horrível.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O Senhor Presidente anotou as situações referidas. ------------------------------------------------------ ------  

 
De FARTOSFARTOSFARTOSFARTOSAAAA – José Antunes BarreiraJosé Antunes BarreiraJosé Antunes BarreiraJosé Antunes Barreira    que, em nome dos residentes do seu lugar, veio 

solicitar que sejam limpas as ruas, que estão repletas de mato e silvas, antes da realização da festa, 
que terá lugar no dia vinte um de Julho; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ Junto à estrada, como já vem sendo usual, torna-se necessário cortas as silvas e as ervas. 
Pede que quando o façam tenham cuidado pois, como existem muitas pedras ao procederem ao 
corte, parte delas caem para a estrada e quase não se consegue passar. ---------------------------------------------  
 ------------ Alertou, também, para as constantes rupturas que ocorrem nos tubos de água.  Sempre que 
tal acontece, os serviços ao fazerem a reparação vão deixando parte do entulho na estrada e valetas, 
tornando a estrada ainda mais perigosa e mais estreita. Pede que reparem esse tipo de situações. ------  
 ------------ Por último alertou para o facto da água proveniente do furo da Fartosa não estar a ser 
aproveitada, quando poderia ter muita utilidade. Poderiam lá construir uma “casita” e colocar um 
motor para a população poder aproveitar a água quer para regar, para curar as vinhas, para um 
incêndio, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente registou os pedidos. ---------------------------------------------------------------------------  
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De TARRASTEIRATARRASTEIRATARRASTEIRATARRASTEIRA    – Álvaro Santos Alves e Maria do RosárioÁlvaro Santos Alves e Maria do RosárioÁlvaro Santos Alves e Maria do RosárioÁlvaro Santos Alves e Maria do Rosário    que, chamaram a atenção para 

o mau estado em que se encontra a estrada de acesso à sua povoação, solicitando que lhe dessem 
um arranjo. Lembrou que o ano passado já haviam falado com o senhor Vereador António Alves que 
lhe havia dito que este ano se “daria um jeito”, no entanto nada foi feito. Cada vez se torna mais difícil 
o acesso sendo notório o mau estado em que ficam os carros que ali vão. Também o pequeno troço 
que vai da mina até ao alto precisa de ser asfaltado. -------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente respondeu que a intervenção a ser feita terá que ser minimizada nos 
seus custos pois, certamente existem outras situações prioritárias. Irá ao local para verificar o que 
pode ser feito e mandará alguém para proceder á medição do troço para posteriormente contactar os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

De LEGACÃOLEGACÃOLEGACÃOLEGACÃO    – Ilda de Jesus DuarteIlda de Jesus DuarteIlda de Jesus DuarteIlda de Jesus Duarte    que, chamou a atenção para o facto dos muros que lhe 
haviam prometido efectuar, aquando do alargamento da estrada para Legação, para a qual cedeu 
terreno, estarem ainda por fazer. Referiu que mais abaixo dessa propriedade possui uma outra, que 
não deixará mexer sem que primeiro lhe resolvam a situação pois, se lhe cortaram o muro deveriam 
tê-lo feito novamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente respondeu que a construir o muro, como a senhora Ilda pretende, ficará 
muito dispendioso. O ideal seria efectuar um pequeno declive, que já lá existe, e construir um muro 
mais baixo na base. Posto isto, pediu-lhe o seu contacto tendo combinado ir ao local para discutir a 
melhor solução a tomar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

De RABAÇALRABAÇALRABAÇALRABAÇAL – Maria Irene Ferreira Maria Irene Ferreira Maria Irene Ferreira Maria Irene Ferreira que, na sequência de conversa havida com as 
assistentes sociais, veio solicitar ajuda para construir uma casa de banho, na casa que recentemente 
comprou, alegando não ter posses para tal e estar a usar a casa de banho de um seu vizinho, que fica 
do lado contrário da estrada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente respondeu que irá averiguar o que poderá ser feito. -------------------------------------------  
 

De ORDEORDEORDEORDEMMMM – José Mendes e esposaJosé Mendes e esposaJosé Mendes e esposaJosé Mendes e esposa que, vieram reclamar da existência de um curral com 
cerca de vinte ovelhas, que fica situado mesmo em frente à sua cozinha. Pediram que fosse tomada 
uma solução pois, não se consegue viver com tamanho cheiro, nem tão pouco comer naquele local, o 
que certamente fará mal à saúde.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente perguntou a quem pertence o rebanho.  ----------------------------------------------  
 ------------ Foi-lhe respondido que a proprietária é a senhora Rosa Inácio.  -------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente referiu que mandará alguém dos serviços de fiscalização para averiguar 
a situação.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

De RABAÇALRABAÇALRABAÇALRABAÇAL – Silvério DiasSilvério DiasSilvério DiasSilvério Dias que, solicitou informação sobre a situação das pedreiras 
existentes naquela freguesia, dado possuir uma pequena exploração. ------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente respondeu que amanhã terá uma reunião, na Universidade de Coimbra, 
a quem irá solicitar ajuda para legalização das pequenas pedreiras. Informou, também, ter obtido 
informação acerca da legalização das pedreiras das Serras de Aires e Candeeiros, que passaram por 
situação idêntica. Entretanto já solicitou ao fiscal Municipal que efectuasse um levantamento de todos 
os proprietários da zona do rabaçal, para posteriormente reunir e falar sobre a melhor maneira de 
resolver a situação.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Da JUNTA DE FREGUESIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE RABAÇALRABAÇALRABAÇALRABAÇAL – António José dos Reis Madeira RoqueAntónio José dos Reis Madeira RoqueAntónio José dos Reis Madeira RoqueAntónio José dos Reis Madeira Roque    (na 
qualidade de Presidente de Junta) que, começando por dar as boas vindas a todos os presentes, 
alertou para as seguintes situações: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ As obras da estrada de Legacão estão paradas o que o preocupa pois, algumas negociações 
anteriormente efectuadas estão certamente sem efeito. É uma pena se a mesma não tiver 
continuidade pois a base está feita e as pessoas entretanto começaram a arrancar as estacas. ------------  
 ------------ O senhor Presidente respondeu que será um trabalho a realizar mas, primeiramente terá que 
haver o acordo de todos e à entrada ainda não foi conseguido obtê-lo. -----------------------------------------------  
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 ------------ O senhor Presidente de Junta referiu que certamente haverá outras vias para resolver essa 
questão. Referiu que no caso da estrada para a Fartosa dois carros não conseguem passar em 
simultâneo, necessitando também a mesma de ser alargada.  -----------------------------------------------------------  
 ------------ No mesmo lugar sucedem-se muitas rupturas de água e necessita também de iluminação 
pública. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Presidente respondeu que, toda a rede irá ser remodelada naquela zona. Só depois 
será colocado asfalto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ A estrada que liga o Marquinho (Fartosa) a Penela no Inverno é um autêntico rio durante o 
Inverno, no Verão remedeia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Reforçou o pedido do senhor Estrela. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ A estrada para Chanca apresenta algumas incorrecções, que mereciam alguma atenção, 
muito embora compreenda que existem prioridades como o caso da estrada de Legacão.  ------------------  
Existem também algumas ruas, no Rabaçal, que em dias de calor não se consegue circular, quer com 
maus cheiros, pulgas e até carraças. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Vereador António Alves informou que, hoje mesmo, foi desentupida uma conduta 
de água, junto à capela, que provavelmente seria a causadora dos maus cheiros.  ------------------------------  
O senhor Presidente de Junta continuando, alertou para a necessidade de se desentupirem algumas 
sarjetas pois, quando chove, a água galga inundando tudo à frente. ---------------------------------------------------  
 ------------ No caminho de São João, quando chove muito, as águas como não tem qualquer tipo de 
encaminhamento, inundam as terras completamente. ----------------------------------------------------------------------  
 ------------ Também por baixo de uma pequena ponte, que serve de passagem, existe um tubo que 
obsta a passagem de a água provocando entupimentos. -------------------------------------------------------------------  
Informou que a Junta de Freguesia irá proceder á limpeza das Ruas da Fartosa, antes da festa. -----------  
 ------------ O senhor Presidente, por sua vez, respondeu que mandará limpar a estrada até essa data, 
pois trata-se de um trabalho que já estava previsto bem como o substituir de toda a conduta. Resta 
saber se será melhor fazê-lo antes ou depois da festa, para não se correr o risco do mesmo não estar 
concluído até àquela data.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

De VENDA DOS MOINHOSVENDA DOS MOINHOSVENDA DOS MOINHOSVENDA DOS MOINHOS    – Francisco Duarte Francisco Duarte Francisco Duarte Francisco Duarte que, referiu o facto de “correr um boato” 
que os proprietários de poços são obrigados a ser fechados, perguntado se é ou não verdade. ------------  
 ------------ A ribeira que passa na Venda das Figueiras está a necessitar de ser limpa pois quando a 
água é muita invade as terras de cultivo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ O senhor Vice-Presidente respondeu que os poços devem ter uma vedação com cerca de 
setenta centímetros ou então ser tapados, principalmente os que estiverem junto a passagens de 
pessoas, estrada, pois oferecem maior perigo. Os restantes, de momento, ainda não estão a ser 
vigiados.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    

PAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOS: - Foi presente a relação dos pagamentos efectuados durante o mês de 
Junho último que importa em ququququinhinhinhinhentos e entos e entos e entos e vinte e três milvinte e três milvinte e três milvinte e três mil    cento e noventa e novecento e noventa e novecento e noventa e novecento e noventa e nove euroseuroseuroseuros e setentasetentasetentasetenta    
cêntimoscêntimoscêntimoscêntimos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- ---  

EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E FORNECIMENTOS ADJUDICADOS POR EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E FORNECIMENTOS ADJUDICADOS POR EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E FORNECIMENTOS ADJUDICADOS POR EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E FORNECIMENTOS ADJUDICADOS POR 
DESPACHO:DESPACHO:DESPACHO:DESPACHO: Pelo Senhor Presidente foi apresentada a relação das adjudicações por ele efectuadas, 
durante o mês de Junho último, a seguir indicadas:  -------------------------------------------------------------------------  
    ------------------------------------------------    Fornecimento de Fornecimento de Fornecimento de Fornecimento de Prestação de serviços de Certificação Prestação de serviços de Certificação Prestação de serviços de Certificação Prestação de serviços de Certificação - adjudicado à firma Índice CERTÍndice CERTÍndice CERTÍndice CERT, 
com sede em Leiria, pelo valor de cinco mil e setenta e cinco euros, acrescidos de Iva;  ----------------------  
 ------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------  

LICENÇAS PARA OBRASLICENÇAS PARA OBRASLICENÇAS PARA OBRASLICENÇAS PARA OBRAS: - Pelo Senhor Presidente foi apresentada a relação das obras 
autorizadas pelo senhor Vice-Presidente durante o mês de Junho último, ao abrigo da deliberação 
camarária de dois de Janeiro de dois mil e seis, bem como as restantes licenças concedidas.  -------------  
 ------------ A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- --------  
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ENCERRAMENTOENCERRAMENTOENCERRAMENTOENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, sendo dezassete horas e vinte minutos, 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) 

 


