
 

 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 

Realizada no dia 16 de Março de 2009 

Acta n.º 6/2009 

 ---------- No dia dezasseis de Março de dois mil e nove, na vila de Penela, Edifício dos Paços do  
Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Eng.º. Paulo Jorge Simões Júlio, estando presentes os Senhores Vereadores José Carlos 
Fernandes dos Reis, Engº. António Manuel Mendes Lopes, António José dos Santos Antunes Alves e 
Dr. Sílvio Simões Lourenço de Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ORDEM DE TRABALHOS 

ANTES da ORDEM do DIA 
 
1. Informações 
2. Outras intervenções 

 
O 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. Alargamento de arruamento em Lagoa de Podentes – indemnização a particular 
6. Empreitada de “Construção do Centro Educativo de Penela” - adjudicação 
7. Apoios Municipais: 

7.1 – Centro Cultural Monte de Vez 
8. Programa “Penelajovem”  

8.1- Atribuição de apoio à 1ª. Infância  
8.2- Atribuição de apoio à habitação 

 

--------- 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: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número cinquenta 
o qual apresenta os seguintes valores: SALDO EM DOCUMENTOS: - vinte e nove mil e dois euros e 
oitenta e oito cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - trezentos e quarenta e seis mil 
cento e cinquenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES NÃO 
ORÇAMENTAIS: - duzentos e trinta e oito mil oitocentos e setenta e dois euros e cinco cêntimos.  -----  

 ---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.  -------------------------------------------------------------------------  
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I N F O R M A Ç Õ E S: 

O Senhor Presidente informou que:  ---------------------------------------------------------------------------------  
- A próxima reunião camarária “descentralizada”, a realizar no dia seis de Abril, terá lugar no 

CISED – Centro de Interpretação do Sistema Espeleológico do Dueça, na freguesia de São Miguel. 
Nesse sentido, convidou o executivo  para a cerimónia de inauguração das obras de remodelação do 
Centro Cultural das Cerejeiras, que decorrerão no dia cinco de Abril, e que coincidem com o 
encerramento do Inverno Cultural. Acrescentou que durante a tarde terá lugar uma tarde recreativa, 
na qual participarão todas as Associações do concelho, em actividade. ----------------------------------------------  

- Na semana passada foram promovidas reuniões em várias universidades (Coimbra, Aveiro 
e Escola Superior Agrária de Coimbra), com vista a apresentar o projecto do HIESE - Habitat de 
Inovação Empresarial nos Sectores Estratégicos. ------------------------------------------------------------------------------  
Reuniu com os pró-reitores e professores das áreas com interesse no projecto, tendo-se debatido as 
parcerias que poderão vir a ser desenvolvidas com as referidas Instituições de ensino. O principal 
objectivo, era dar informação sobre o HIESE – Habitat de Inovação Empresarial nos Sectores 
Estratégicos, sendo que está estruturado em quatro tipologias de actividade: investigação nas áreas 
dos produtos endógenos – fileira agro-alimentar, turismo, floresta e energias renováveis;  empresas 
resultantes do “spin- off”; empresas instaladas no mercado que precisem de campos de teste e que 
procurem as universidades para realizar investigação; empresas âncora, que por o serem, 
permanecem no espaço mantendo a sua actividade.  ------------------------------------------------------------------------  
Sendo o HIESE um dos projectos incluídos na contratualização da Comunidade Intermunicipal do 
Pinhal Interior Norte, o cronograma prevê inicio de obra em dois mil e nove para conclusão em dois 
mil e onze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguir-se-ão um conjunto de reuniões com mais algumas instituições de ensino superior e com o 
Instituto Pedro Nunes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- No âmbito da edição de dois mil e oito do Prémio Escolar Montepio, promovido pela 
Fundação Montepio, com o objectivo de contribuir para o aumento da qualidade do ensino em 
Portugal e reconhecer o esforço realizado pelas escolas na melhoria dos resultados escolares, a EBI 
Infante Dom pedro foi covidada a receber um prémio pecuniário, no valor de vinte cinco mil euros, 
distinguindo a qualidade do projecto de nome “ A Educação é Fundamental na Transmissão do 
Conceito de Empreendedorismo”, e o empenhamento da equipa docente na sua concepção e 
apresentação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 A Câmara Deixou uma nota de congratulação e de parabéns, ao Agrupamento de Escolas Infante 
Dom pedro por este prémio que está directamente relacionado com um dos valores estratégicos que 
o Municipio tem vindo a promover - empreendedorismo.  ----------------------------------------------------------------  

- Decorreu, na passada Sexta-feira, no Governo Civil de Coimbra, uma reunião com o senhor 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Florestas, durante a qual tomou posse a nova 
Comissão Distrital de Defesa da Floresta. Nessa mesma reunião, estiveram presentes representantes 
das Associações de Produtores Florestais, tendo todos os participantes, a oportunidade de colocar 
questões/problemas ao senhor Secretário de Estado, nomeadamente sobre o PRODER, nova 
legislação, incêndios florestais, etc.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OUTRAS INTERVENÇÕES: 

O Senhor Vereador Sílvio de Carvalho: ------------------------------------------------------------------------------  

- Na sequência da auditoria ao programa AGRIS, nomeadamente da não elegibilidade de 
uma rubrica, perguntou se houve algum desenvolvimento. ---------------------------------------------------------------  
 O senhor Presidente referiu ter efectuado uma exposição da argumentação, sobre a mesma, 
coadjuvada pela CCDR, não tendo ainda obtido resposta.  ----------------------------------------------------------------  
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2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES: De Haparalela – 
Promoção Imobiliária, Limitada, com sede na rua Afrânio Peixoto número setenta em Coimbra, 
apresentando comunicação prévia de obras para construção de uma moradia no lote número sete do 
Loteamento número um barra dois mil e cinco do Rabaçal, freguesia do Rabaçal. -------------------------------  

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

 

3. REQUERIMENTOS DIVERSOS -  -------------------------------------------------------------------------------  
 
4. EXPEDIENTE VÁRIO:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
5. ALARGAMENTO DE ARRUAMENTO EM LAGOA DE PODENTES – INDEMNIZAÇÃO A 

PARTICULAR: Pelo senhor Presidente foi presente a informação dos serviços de Fiscalização, relativa 
ao processo de indemnização ao senhor Júlio Mendes, residente em Lagoa de Podentes, pelo 
arranque de oito oliveiras, aquando do alargamento de um arruamento na Lagoa de Podentes.  ----------  

Tendo em conta os preços praticados, ultimamente, para a indemnização a particulares pelo 
arranque de oliveiras, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o senhor Julio 
Mendes na quantia de trezentos e vinte  euros.  --------------------------------------------------------------------------------  

 
6. EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE PENELA” – 

ADJUDICAÇÃO: Com base na informação dos serviços técnicos, a Câmara analisou e deliberou, por 
unanimidade, aprovar o relatório final da equipa de análise de propostas e adjudicar a empreitada de 
Construção do Centro Educativo de Penela à Sociedade Lúcio da Silva Azevedo & Filhos, SA., pelo 
valor da sua proposta, de 1.749.643,55 € (um milhão setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e 
quarenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescidos de IVA.  --------------------------------------------   

 
7. APOIOS MUNICIPAIS: 

7.1 – CENTRO CULTURAL MONTE DE VEZ: Pelo senhor Presidente foi presente uma 
informação dos serviços, adiante transcrita, relativa ao pedido de apoio apresentado pelo Centro 
Cultural Monte de Vez, para realização de um espectáculo alusivo às comemorações do Dia Mundial 
da Criança:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“INFORMAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que a Autarquia possui responsabilidades na criação de parceiros para a 

realização de actividades culturais e/ou recreativas no Município, através da concessão de apoios a 
outras instituições promotoras de eventos, consubstanciando a sua acção na apresentação de novas 
valências artísticas que espelhem e impulsionem a realidade cultural do Concelho de Penela.  ------------   

As Comemorações do Dia Mundial da Criança serão alvo de parceria entre o Município de 
Penela e o Centro Cultural de Monte de Vez, congregando ainda apoios diversos, designadamente 
das Juntas de Freguesia de Santa Eufémia e São Miguel.  ------------------------------------------------------------------     

Face ao exposto, somos a propor o apoio da Autarquia ao Centro Cultural de Monte de Vez, 
consubstanciado na atribuição de um subsídio, no valor de € 1.920,00 (mil novecentos e vinte euros), 
para fazer face às despesas de organização das Comemorações do Dia Mundial da Criança, 
nomeadamente com pagamento de cachet ao artista “Avô Cantigas”. ------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da informação dos 
Serviços, atribuindo um apoio financeiro no valor de mil novecentos e vinte euros, ao Centro Cultural 
de Monte de Vez.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
8. PROGRAMA “PENELAJOVEM” : Nos termos da entrada em vigor do Programa de Apoio 

à fixação de Jovens famílias no concelho, foram presentes diversas candidaturas que mereceram as 
deliberações adiante mencionadas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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8.1- ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 1ª. INFÂNCIA: De Sofia Raquel da Silva Gonçalves, 
residente em Lagoa de Podentes, solicitando apoio à primeira infância. -------------- ------------------------------  
 A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro mensal, no valor 
de vinte euros, de acordo com a informação dos Serviços. ------------------------------------------ ---------------------  

 
8.2 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À HABITAÇÃO: De Sofia Raquel da Silva Gonçalves, 

residente em Lagoa de Podentes, concelho de Penela, solicitando apoio à Habitação. -------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no valor de 

dois mil e quinhentos euros, a pagar por duas tranches, de acordo com a informação dos Serviços.  ---  
 
- De José Carlos Ramos Sacramento, residente em Fetais Cimeiros, concelho de Penela, 

solicitando apoio à Habitação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no valor de 

dois mil e quinhentos euros, a pagar por duas tranches, de acordo com a informação dos Serviços.  ---  
 
- De Mafalda Isabel Saraiva Palrinhas, residente em Penela, concelho de Penela, solicitando 

apoio à Habitação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no valor de 

dois mil e quinhentos euros, a pagar por duas tranches, de acordo com a informação dos Serviços.  ---  
 

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, sendo quinze horas e trinta minutos, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar a 
presente acta em minuta, nos termos do nº3 e para efeitos do disposto no nº4 do artigo 92º, da Lei 
169/99, de 18 de Setembro com a redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.--------------------------   

A Câmara Municipal, 

 

_______________________ 
(Paulo Jorge Simões Júlio) 

 

__________________________              ________________________ 
                      (António Manuel Mendes Lopes)             (José Carlos Fernandes dos Reis)             

 

 

______________________________             ___________________________ 
                 (António José Santos Antunes Alves)        (Sílvio Simões Lourenço de Carvalho)   

A Técnica Superior, 

 

_____________________________ 
(Maria Leonor dos Santos Carnoto) 


