
 
 

 
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 

Realizada no dia 6 de Julho de 2009. 

Acta n.º 13/2009 

 -------- No dia seis de Julho de dois mil e nove, no lugar de Rabaçal, freguesia de Rabaçal, edifício do 
Espaço - Museu, reuniu a Câmara Municipal, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Eng.º. 
Paulo Jorge Simões Júlio, estando presentes os Senhores Vereadores José Carlos Fernandes dos Reis, 
António José dos Santos Antunes Alves, Eng.º António Manuel Mendes Lopes 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. Terras de Sicó – Associação Desenvolvimento – Indicação de representante no 

Órgão de Gestão 
6. Programa de Apoio Social à Reabilitação de Habitação Degradada  
7. Actividades de Enriquecimento Curricular – ano lectivo 2009/2010 - Protocolo de 

Parceria com o Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro 
8. Casa da Criança – Tabela de comparticipações familiares – ano lectivo 2009/2010 
9. Educação Pré-Escolar e 1º. CEB – componente de apoio à família – Tabela de 

comparticipações familiares – ano lectivo 2009/2010 
10. FAGRIP 2009 – Regulamento 
11. Estrada Municipal Venda das Figueiras (IC3) – Cumeeira, com variante - 

Expropriações 
 

 ----------  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 cento e vinte 
e seis (referente ao dia útil anterior - sexta-feira) o qual apresenta os seguintes valores: SALDO EM 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: - trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e dois 
euros e dezassete cêntimos; SALDO EM DOCUMENTOS: - trinta dois mil quatrocentos e quinze 
euros e noventa e três cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - cento e seis mil 
seiscentos e cinco euros e oitenta 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 da decisão de aprovação da candidatura referente à “Requalificação Urbana de 

Penela” pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, cujo apoio de fundos 
comunitários será de novecentos e noventa e nove mil oitocentos e quarenta e um euros quarenta e 
seis cêntimos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Referiu que irá ser assinado, no dia 10 de Julho, no Espaço-Museu do Rabaçal, o protocolo 
de colaboração entre o Museu Nacional de Arqueologia (MNA) e o Município de Penela, para 
realização de uma exposição do Museu da Vila Romana do Rabaçal, no Museu Nacional de 
Arqueologia em 2011/2012; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Informou que o Dr. Avelino Ferreira dos Santos irá tomar posse do cargo de Director da 
Escola Básica Integrada Infante D. Pedro, amanhã, dia sete de Julho. -------------------------------------------------  

 
O senhor Vice Presidente José Reis: -------------------------------------------------------------------------------   
- Informou que a revisão dos sinais de sinalização – Fase um estava quase concluída, tendo 

sido colocados oitenta e seis sinais. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
O senhor Vereador António Alves: ---------------------------------------------------------------------------------  
- Informou que decorreu de 29 de Junho a 3 de Julho em Penela, a Semana do Idoso, uma 

organização do Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal de Penela e da Rede Social de Penela;   
- Salientou que está a decorrer a Semana da Saúde, no auditório da Biblioteca Municipal de 

Penela;   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES: De Geoffrey Lionel 

Binch, residente na Quinta do Couço, freguesia de Podentes, concelho de Penela, solicitando a 
aprovação de um projecto de arquitectura para construção de uma moradia.  ------------------------------------  

 
3. REQUERIMENTOS DIVERSOS: Não foram apresentados processos relativos ao ponto 

em título. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
4. EXPEDIENTE VÁRIO:- Não foram apresentados processos relativos ao ponto em título. 
 
5. TERRAS DE SICÓ – Associação de Desenvolvimento – Indicação de representante no 

Órgão de Gestão: Pelo senhor Presidente disse que teria que ser indicado um representante da 
Câmara Municipal para fazer parte do Órgão de Gestão da Associação, condição para a 
implementação do EIXO III do PRODER. -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, designar o senhor Presidente da Câmara 
Municipal como representante do Órgão. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 
6. PROGRAMA DE APOIO SOCIAL À REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA: No 

âmbito do programa de apoio social à reabilitação de habitação degrada, foram presentes as 
informações a seguir transcritas, subscritas pela técnica de serviço social da Câmara Municipal:-  -------   
Assunto: Acção Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beneficiação de habitação em Várzea Longa – Susana Cristina Jesus Silva --------------------------------- 
Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando a informação anexa subscrita pela Técnica de Serviço Social da Câmara Municipal, 
Dr.ª. Dina Mendes;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando as atribuições cometidas ao Município em matéria de Acção Social pela alínea h) do 
nº.1 do artº. 13° da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro; --------------------------------------------------------------- 
Considerando o projecto que se anexa; ------------------------------------------------------------------------------- 
Proponho que seja comparticipada a beneficiação da habitação objecto da supra referida informação 
técnica nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Aprovação do projecto;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Abertura de procedimento para a realização das obras, por ajuste directo pelo critério valor (artº. 
19º., nº.1 alínea a) do CCP;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Acompanhamento técnico da execução dos trabalhos;  ------------------------------------------------------------------  
4. Pagamento da totalidade da despesa directamente ao adjudicatário até ao valor de 8.500,00€, 
acrescido de IVA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da proposta apresentada 
pelos serviços, apoiando a senhora Susana Cristina Jesus Silva, residente no lugar de Várzea Longa, 
nas obras de beneficiação da sua habitação, nos termos enunciados.  ------------------------------------------------  
Assunto: Acção Social  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beneficiação de habitação em Sra. Glória – Maria de Lurdes Mendes Simões --------------------------------- 
Proposta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando a informação anexa subscrita pela Técnica de Serviço Social da Câmara Municipal, Drª. 
Dina Mendes;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando as atribuições cometidas ao Município em matéria de Acção Social pela alínea h) do 
nº.1 do artº. 13° da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro; --------------------------------------------------------------- 
Considerando o projecto que se anexa; ------------------------------------------------------------------------------- 
Proponho que seja comparticipada a beneficiação da habitação objecto da supra referida informação 
técnica nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Aprovação do projecto;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Abertura de procedimento para a realização das obras, por ajuste directo pelo critério valor (artº. 
19º., nº.1 alínea a) do CCP;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Acompanhamento técnico da execução dos trabalhos;  ------------------------------------------------------------------  
4. Pagamento da totalidade da despesa directamente ao adjudicatário até ao valor de 850,00€, 
acrescido de IVA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da proposta apresentada 
pelos serviços, apoiando a senhora Maria de Lurdes Mendes Simões, residente no lugar de Sra. 
Glória, nas obras de beneficiação da sua habitação, nos termos enunciados.  -------------------------------------  
Assunto: Acção Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beneficiação de habitação em Bajancas Fundeiras – Benvinda de Jesus Nunes e António Rodrigues 
Antunes -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proposta Considerando a informação anexa subscrita pela Técnica de Serviço Social da Câmara 
Municipal, Drª. Dina Mendes;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando as atribuições cometidas ao Município em matéria de Acção Social pela alínea h) do 
nº.1 do artº. 13° da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro; --------------------------------------------------------------- 
Considerando o projecto que se anexa; ------------------------------------------------------------------------------- 
Proponho que seja comparticipada a beneficiação da habitação objecto da supra referida informação 
técnica nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Aprovação do projecto;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Abertura de procedimento para a realização das obras, por ajuste directo pelo critério valor (artº. 
19º., nº.1 alínea a) do CCP;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Acompanhamento técnico da execução dos trabalhos;  ------------------------------------------------------------------  
4. Pagamento da totalidade da despesa directamente ao adjudicatário até ao valor de 1.200,00€, 
acrescido de IVA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da proposta 
apresentada pelos serviços, apoiando os senhores Benvinda de Jesus Nunes e António Rodrigues 
Antunes, residente no lugar de Bajancas Fundeiras, nas obras de beneficiação da sua habitação, nos 
termos enunciados.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

7. ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – ANO LECTIVO 2009/2010 
“PROTOCOLO DE PARCERIA COM O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE D. PEDRO” : Pelo 
senhor Presidente foi presente a seguinte minuta de protocolo: ------------------------------------------------------    

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) A reconhecida e comprovada importância das actividades de enriquecimento curricular 
no 1º ciclo do ensino básico, para o desenvolvimento global das crianças e consequentemente para o 
sucesso escolar futuro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) O papel fundamental que as autarquias desempenham ao nível da promoção de 
actividades de enriquecimento curricular através da organização de respostas diversificadas em 
função das realidades locais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) A necessidade de construir modelos organizativos flexíveis que permitam adaptar os 
tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de ensino às necessidades das famílias e 
garantam que esses mesmos tempos são pedagogicamente ricos e efectivamente complementares 
das aprendizagens associadas à aquisição das competências básicas; -----------------------------------------------  

d) O enquadramento das actividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino 
básico no Projecto Educativo/ Projecto Curricular do agrupamento de escolas Infante D. Pedro de 
Penela.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Celebra-se o presente protocolo de parceria, no âmbito do Programa de Enriquecimento 
Curricular do 1º ciclo do Ensino Básico, ao abrigo do Despacho nº 14460/ 2008, de 26 de Maio, II 
Série, entre os outorgantes abaixo designados: ---------------------------------------------------------------------------------  

Município de Penela, com sede na Praça do Município, 3230-253 Penela, pessoa colectiva 
com o número 506778037, adiante designado de Município, representada neste acto por Paulo Jorge 
Simões Júlio, na qualidade de Presidente da Câmara; ------------------------------------------------------------------------  

Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, com sede em Avenida Infante D. Pedro, 3230-277 
Penela, pessoa colectiva com o número 600081478, adiante designado de Agrupamento, 
representado neste acto por Avelino Ferreira dos Santos, na qualidade de Director do Agrupamento; --  
com o seguinte objecto e que se regerá pelas seguintes cláusulas: -----------------------------------------------------  

Objecto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O presente Protocolo de Parceria é celebrado ao abrigo do Programa de Enriquecimento 

Curricular do 1º ciclo do Ensino Básico, ao abrigo do Despacho nº 14460/ 2008, de 26 de Maio, II 
Série, destinado aos alunos que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico, como oferta educativa extra-
curricular de frequência gratuita e que se vai desenvolver ao longo do ano lectivo. Neste âmbito, 
pretende-se desenvolver um plano integral, incentivando as crianças a desenvolver um trabalho 
educativo, sob a orientação de profissionais especializados. --------------------------------------------------------------  

2. O presente protocolo define as seguintes actividades para o 1º ciclo do ensino básico. -----  
Cláusula Primeira --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contrato-programa ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
São obrigações do Município: --------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Coordenar o processo de candidatura no âmbito do presente protocolo e aceder ao apoio 

financeiro disponibilizado pelo Ministério da Educação. Este apoio financeiro será integrado na 
contabilidade do Município de Penela. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Segunda --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Recursos Humanos -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. São obrigações do Município efectuar o recrutamento dos profissionais tendo em conta 

as necessidades para leccionar as turmas previstas e de acordo com os perfis estabelecidos pelo 
despacho.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Terceira ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Organização das Turmas, Horários e Enquadramento Pedagógico -----------------------------------  
São competências do Agrupamento -----------------------------------------------------------------------------------  
1. Proceder à inscrição dos alunos interessados em participar neste programa de 

complemento educativo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Constituir as turmas nos estabelecimentos que os integram, de acordo com as 

orientações previstas no despacho; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Comunicar ao Município de Penela a constituição definitiva das turmas até ao início do 

ano lectivo. Essa constituição não poderá sofrer alterações após o final do primeiro período lectivo, 
para efeitos de financiamento do programa por parte da DREC; --------------------------------------------------------  
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4. Definir, de acordo com o despacho, a duração das aulas e horários das actividades de 
enriquecimento curricular. Estas serão leccionadas em 135 minutos semanais (três períodos de 45 
minutos), ressalvando a expressão física e motora, que se desenvolverá num período de 90 minutos 
por semana; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Assegurar um modelo de coordenação e acompanhamento do programa; -----------------------  
6. Acompanhar e avaliar o desempenho dos professores que dinamizam as actividades; ------  
7. Integrar os professores das actividades nos respectivos Departamentos Curriculares; -------  
8. Dar conhecimento aos encarregados de educação, através do professor titular de turma, 

do desenvolvimento do programa nas reuniões trimestrais de avaliação. -------------------------------------------  
Cláusula Quarta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Instalações ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
As actividades vão decorrer em espaços disponibilizados para o efeito nos respectivos 

estabelecimentos de ensino, sem prejuízo da expressão física e motora poder decorrer na Piscina 
Municipal, no Pavilhão Multiusos e no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas.  ------------------  

Cláusula Quinta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Casos Omissos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O Município compromete-se, mediante solicitação, a disponibilizar aos restantes 

parceiros, os registos biográficos dos profissionais que venham a ficar afectos ao programa 
nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Documentos comprovativos das habilitações literárias e da experiência profissional; --------  
b) Curriculum Vitae onde conste identificação pessoal, habilitações literárias e profissionais, 

formação profissional, experiência profissional e outros elementos considerados relevantes. --------------  
2. Os restantes casos omissos devem ser resolvidos por consenso das duas partes. -------------  
Cláusula Sexta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Validade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O presente protocolo é válido para o ano lectivo 2009-2010. --------------------------------------------  
2. Este protocolo foi feito em duplicado e vai ser assinado pelos outorgantes que integram 

esta parceria no âmbito do Programa de Enriquecimento Curricular. -------------------------------------------------  
3. Os outorgantes declaram aceitar o presente protocolo de parceria nos termos e 

condições acordadas, atestando o total conhecimento e boa-fé do preceituado a cujo cumprimento se 
obrigam reciprocamente.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a minuta do protocolo de 
parceria proposto, autorizando o senhor Presidente a outorgá-lo em seu nome.  --------------------------------  

 
8. CASA DA CRIANÇA – COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES – ANO LECTIVO 2009/2010: 

Pelo senhor Presidente foi proposto a manutenção das Mensalidades da Casa da Criança de Penela, 
para o ano lectivo de 2009/2010,cujo teor se transcreve: -------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Introdução -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O índice de preços no consumidor (IPC) apresenta no passado mês de Maio (última 

informação disponibilizada pelo INE) um crescimento negativo de -1,2%, o que induz, numa análise 
linear, a estabilização, para já, dos custos de produção na Educação. -------------------------------------------------  

O País e o Mundo continuam mergulhados numa crise económica e financeira que, porque 
tarda em ser debelada, coloca à maioria das famílias um conjunto acrescido de dificuldades na 
gestão quotidiana das respectivas despesas. ------------------------------------------------------------------------------------  

A educação é hoje reconhecida como um bem fundamental, desde logo pelo contributo que 
pode dar para a melhoria dos níveis de competências das gerações futuras e, consequentemente, 
para o desenvolvimento sustentado dos territórios nas suas múltiplas escalas. ----------------------------------  

Reconhece-se hoje que é tarefa dos poderes públicos gerarem os reequilíbrios necessários à 
sustentabilidade dos modelos locais de desenvolvimento, através, designadamente, da minimização 
dos impactos negativos da macroeconomia no dia-a-dia das famílias. -----------------------------------------------  

Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Face ao exposto, com o objectivo de minimizar os efeitos da crise económica e financeira 
nas famílias, criando condições para que a Educação, a partir logo dos primeiros meses de vida, não 
constitua um encargo que pela sua dimensão relativa coloque em risco o acesso a este bem 
essencial, propomos que, no ano lectivo 2009/2010, as comparticipações familiares pela frequência 
da Casa da Criança de Penela, mantenham os valores de referência do ano lectivo que agora finda, 
conforme tabela anexa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com os valores apresentados 

para o próximo ano lectivo dois mil e nove dois mil e dez.-----------------------------------------------------------------  
 
9. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º. CEB - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - 

TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES – ANO LECTIVO DE 2009/2010: Pelo senhor 
Presidente foi proposto a alteração, à tabela de comparticipações familiares na Componente de Apoio 
à família, referente à educação pré-escolar e primeiro CEB, fazendo presente o seguinte mapa, 
referentes aos diversos escalões:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pré-Escolar - Mensal 

% SmN 
2008 - SmN 2008 

 
426,00 € 

Mensalidade % SmN  
de a 

 
1º Escalão 50% -   € 213,00 € 10,00 € 2,35% 

 
2º Escalão 100% 213,01 € 426,00 € 17,00 € 3,99% 

 

Escalão 

Ano Lectivo 2009 / 2010 

Rendimento per capita/mês (SmN 2008 = 
426,00€) Mensalidade 

De a 

1 -   € 89,37 € 25,00 € 

2 89,38 € 104,27 € 30,00 € 

3 104,28 € 119,16 € 35,00 € 

4 119,17 € 134,06 € 40,00 € 

5 134,07 € 148,96 € 45,00 € 

6 148,97 € 163,86 € 50,00 € 

7 163,87 € 178,75 € 55,00 € 

8 178,76 € 208,55 € 60,00 € 

9 208,56 € 254,91 € 65,00 € 

10 254,92 € 301,27 € 75,00 € 

11 301,28 € 347,64 € 85,00 € 

12 347,65 € 394,00 € 90,00 € 

13 394,01 € 440,36 € 95,00 € 

14 440,37 € 486,72 € 100,00 € 

15 486,73 € 562,88 € 105,00 € 

16 562,89 € 638,99 € 115,00 € 

17 639,00 € sem limite 130,00 € 
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3º Escalão 150% 426,01 € 639,00 € 28,00 € 6,57% 
 

4º Escalão 
 

639,01 Ilimitado 35,00 € 8,22% 
 

        
 
 

1º CEB - Mensal 

% SmN 
2008 - SmN 2008 

 
426,00 € 

Mensalidade % SmN  
de a 

 
1º Escalão 50% -   € 213,00 € 6,00 € 1,41% 

 
2º Escalão 100% 213,01 € 426,00 € 11,00 € 2,58% 

 
3º Escalão 150% 426,01 € 639,00 € 19,00 € 4,46% 

 
4º Escalão 

 
639,01 Ilimitado 22,00 € 5,16% 

 
        
1º CEB e Pré-Escolar- Só interrupções lectivas Natal e Páscoa (por cada uma)  

% SmN 
2008 - SmN 2008 

         
426,00 € 

Mensalidade % SmN          
de a 

         
1º Escalão 50% -   € 213,00 € 16,00 € 3,76% 

         
2º Escalão 100% 213,01 € 426,00 € 33,00 € 7,75% 

         
3º Escalão 150% 426,01 € 639,00 € 55,00 € 12,91% 

         
4º Escalão 

 
639,01 Ilimitado 73,00 € 17,14% 

         
                

1º CEB e Pré-Escolar - Só Férias Grandes (desde o final das aulas até 31 de Julho)  

% SmN 
2008 - SmN 2008 

         
426,00 € 

Mensalidade % SmN          
de a 

         
1º Escalão 50% -   € 213,00 € 21,00 € 4,93% 

         
2º Escalão 100% 213,01 € 426,00 € 44,00 € 10,33% 

         
3º Escalão 150% 426,01 € 639,00 € 77,00 € 18,08% 

         
4º Escalão 

 
639,01 Ilimitado 90,00 € 21,13% 

         
 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com os valores apresentados 

para o próximo ano lectivo dois mil e nove dois mil e dez.-----------------------------------------------------------------  
 
10. FAGRIP 2009 – REGULAMENTO: O senhor Presidente começou por dar conta que, o 

modelo de desenvolvimento, preconizado e iniciado no ano passado será mantido este ano, cujo teor 
se transcreve:   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A FAGRIP 2009, organizada pelo Município de Penela, para além da vertente agrícola, 
comercial e industrial, contempla ainda iniciativas dedicadas ao artesanato e gastronomia do 
concelho de Penela e um vasto programa de animação, com a realização de espectáculos de natureza 
cultural e artística. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O seu funcionamento rege-se pelas seguintes cláusulas: ----------------------------------------------------------  
1. Data e Local   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1. A FAGRIP 2009 realiza-se na zona envolvente ao Mercado Municipal de Penela, de 25 a 29 

de Setembro de 2009.· --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2. As entradas no recinto da FAGRIP e Feira de São Miguel 2009 são livres.  --------------------------  
2. Condições de Admissão de Expositores.  ------------------------------------------------------------------------  
2.1. Podem participar no certame, como expositores, pessoas singulares ou colectivas que se 

dediquem à actividade industrial, comercial ou prestação de serviços, nos diversos ramos de 
actividade económica, bem como as suas filiais, agências e outras. ---------------------------------------------------  
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2.2. As pessoas colectivas, bem como as suas filiais, agências ou outras deverão estar 
devidamente representadas, devendo o seu representante fazer prova dessa qualidade. ----------------------  

2.3. Os expositores não podem ceder, a qualquer título, o seu direito de ocupação do espaço, 
sob pena de não lhe ser permitido expor, salvo autorização expressa por escrito da organização. --------  

2.4. A organização poderá reservar espaços de exposição para ceder a empresas com relevância 
no tecido económico do município, com sede ou filial ali instaladas, e que pela sua importância 
representem uma mais-valia para o certame, bem como para patrocinadores oficiais de relevo. ----------   

2.5. A localização dos expositores é definida pela organização, conforme planta a distribuir.------  
2.6. A localização atribuída a um expositor em anteriores edições, não implica a 

obrigatoriedade de lhe conceder o mesmo local na edição de 2009. ---------------------------------------------------  
2.7. A forma de participação seguida na presente edição não obriga a organização a seguir a 

mesma em edições posteriores, podendo determinar outro modo de inscrições e de participação. ------  
3. Inscrições e Pagamento -------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.1. Os expositores deverão efectuar a pré inscrição até ao dia 14 de Agosto de 2009, devendo 

proceder à respectiva confirmação até ao dia 28 de Agosto de 2009, com o pagamento de 50% do 
valor do espaço atribuído, não havendo lugar à sua devolução em caso de desistência. -----------------------  

3.2. Os restantes 50% serão liquidados até ao dia 15 de Setembro de 2009.  -----------------------------  
3.3. O não pagamento da inscrição, nos prazos estabelecidos, implica, de imediato, a anulação 

da participação no certame. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.4. As empresas que tenham prestado falsas declarações ou omitidos dados sobre a sua 

actividade ou em que esta não se enquadre no âmbito do certame, serão excluídas no prazo de 8 dias 
a contar da data limite de inscrição. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.5. Os lugares livres serão atribuídos pela organização aos expositores interessados que 
efectuarem inscrição, tendo em conta os produtos e serviços pretendidos e os já ocupados. ---------------  

3.6. A organização reserva o direito de poder alterar a localização atribuída. -----------------------------  
3.7. Os lugares destinados à venda directa de produtos comestíveis, nomeadamente gomas, 

caramelos, doçaria, grelhados, pão com chouriço, farturas e similares serão instalados no sector da 
Feira Popular, ou em zona adequada, e em número limitado. A atribuição destes será decidida pela 
organização, que fará a selecção dos interessados, em moldes adequados a cada situação. ----------------  

3.8. A organização reserva-se no direito de abrir concurso para a instalação de equipamentos 
de diversão no Sector Feira Popular, nomeadamente: carrosséis, carros de choque, montanha russa, 
entre outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.9. Para alguns sectores com características específicas, poderá a organização decidir outro 
modelo de inscrição, que se afigure mais adequado para os expositores, desde que não comprometa 
a igualdade de tratamento dos mesmos e a transparência na atribuição dos lugares disponíveis. --------  

4. Preço das Inscrições ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1. Sector das Tasquinhas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) O preço de cada tasquinha é de 250,00€ (IVA Incluído). ------------------------------------------------------  
4.2. Sector Comercial, Industrial e Serviços -----------------------------------------------------------------------------  
a) Por cada módulo de 9 m2 ao ar livre os expositores do concelho pagam 30,00€ (IVA 

Incluído).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Por cada módulo de 9 m2 ao ar livre os expositores de fora do concelho pagam 60,00€ (IVA 

Incluído).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Aos expositores de produtores endógenos (Vinho, Queijo, Mel e Nozes), Artesãos, 

Associações e Instituições do concelho não será cobrado qualquer valor pelo aluguer de stand até 9 
m2. Por cada módulo extra de 9 m2 será cobrado o valor de 30,00€ (IVA Incluído). ----------------------------  

d) Aos valores atrás referidos e por cada módulo de 9 m2 acresce o valor de 25,00€ (IVA 
Incluído) para os expositores do concelho e de 50,00€ (IVA Incluído) para os expositores fora do 
concelho que se localizem dentro da tenda de exposições. ----------------------------------------------------------------  

4.3. Sector Agrícola e Sector Automóvel ----------------------------------------------------------------------------------  
a) O preço por m2 para o Sector Agrícola e para o Sector Automóvel é de 1,25€ para os 

expositores do Concelho e de 2,50€ para os expositores de fora do concelho. -------------------------------------  
4.4. Sector Feira Popular --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) O preço por m2 para o Sector Feira Popular é de 2,50€.-------------------------------------------------------  
5. Funcionamento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.1. Os stands expositores deverão estar obrigatoriamente abertos nos seguintes horários: -------  

 Dia 25 de Setembro – Das 18:00 às 24:00 Horas; ------------------------------------------------------------  

 Dia 26 de Setembro – Das 12:00 às 24:00 Horas; ------------------------------------------------------------  

 Dia 27 de Setembro – Das 09:00 às 24:00 Horas; ------------------------------------------------------------  

 Dia 28 de Setembro – Das 18:00 às 24:00 Horas; ------------------------------------------------------------  

 Dia 29 de Setembro – Das 12:00 às 24:00 Horas. ------------------------------------------------------------  
5.2. É proibido aos expositores vender nos Stands produtos concorrentes, ainda que da mesma 

marca, com os produtos comercializados pelas empresas e patrocinadores oficiais. ---------------------------  
5.3. O desrespeito pela presente proibição permite que a organização determine o imediato 

encerramento do stand obrigando-se o expositor a retirar os seus haveres do mesmo, no prazo de 24 
horas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.4. Os expositores não poderão ocupar espaços fora da área que lhes for atribuída para a 
instalação do stand. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Montagem e Desmontagem -------------------------------------------------------------------------------------------  
6.1. Os trabalhos de montagem e decoração dos Stands terão de ser executados entre as 09 

horas do dia 23 de Setembro e as 12 horas do dia 25 de Setembro de 2009. ---------------------------------------  
6.2. A organização declina toda e qualquer responsabilidade sobre as obras e instalações 

efectuadas directamente pelos expositores. As alterações da estrutura dos stands e quaisquer danos 
provocados ou decorrentes dessas alterações serão da responsabilidade do expositor. -----------------------  

6.3. A organização declina toda e qualquer responsabilidade por danos causados directa ou 
indirectamente pelas obras executadas nas tasquinhas, ou em resultado do seu funcionamento.  --------  

6.4. Se os produtos expostos ou os serviços prestados pelos expositores derem origem a 
reclamações de outrem, causadas pela não observância das disposições legais ou regulamentares, a 
organização fará aplicar o que lhe for comunicado pelas autoridades competentes, reservando ainda o 
direito de proceder ao encerramento do respectivo Stand, sem que tal possa dar origem à satisfação 
de qualquer pedido de indemnização ou devolução dos pagamentos efectuados. -------------------------------  

6.5. Só será permitido desmontar e retirar os materiais expostos entre as 09 horas e as 19 horas 
do dia 30 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.6. A não observância do prazo referido no número anterior autoriza a remoção dos materiais 
pela organização, que não poderá ser responsabilizada pelos eventuais danos causados, e dará 
motivo à cobrança de todos os encargos dali decorrentes.-----------------------------------------------------------------  

7. Segurança ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7.1. A segurança do recinto onde se realiza o certame é garantida pela organização, com 

recurso aos serviços de uma empresa da especialidade, desde as 20 horas do dia 24 de Setembro até 
às 20 horas do dia 30 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.2. A organização não se responsabiliza pelo desaparecimento ou dano dos materiais 
expostos nos stands ou áreas ocupadas pelos expositores, seja qual for a sua origem. ------------------------  

8. Acesso e Permanência nos Stands ----------------------------------------------------------------------------------  
8.1. O acesso aos stands é permitido até 1 hora antes da abertura ao público. --------------------------  
8.2. A entrada de viaturas no certame, apenas é permitida em casos devidamente 

fundamentados, e até 1 hora antes da abertura ao público, sendo a sua saída forçosamente, até meia 
hora antes da referida abertura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.3. A saída dos stands deverá observar-se após o encerramento do certame ao público, sendo 
no entanto cedido tempo necessário para a arrumação, limpeza e outros serviços julgados 
necessários. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.4. Só em casos excepcionais e devidamente fundamentados, será autorizado o acesso fora 
dos horários referidos nos parágrafos anteriores. ------------------------------------------------------------------------------  

9. Higiene e Limpeza -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9.1. A higiene e Limpeza de todas as áreas comuns serão da responsabilidade da organização. -  
9.2. A limpeza e manutenção do interior dos Stands é da responsabilidade dos seus ocupantes.  
10.  Cartão de Expositor -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10.1. É obrigatório o uso do cartão de expositor pelas pessoas em serviço no stand. -----------------  
11.  Disposições Diversas ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
11.1. É proibido aos expositores a utilização de instalações sonoras próprias, bem como a 

distribuição, fora dos stands, de material promocional susceptível de prejudicar, de qualquer forma, a 
normal actividade dos expositores vizinhos. -------------------------------------------------------------------------------------  

11.2. Os expositores integrados no sector Feira Popular poderão ter instalações sonoras 
próprias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11.3. A realização de concursos, sob qualquer forma, carece de prévia autorização escrita da 
organização e das autoridades competentes caso tal seja legalmente necessário.  ------------------------------  

11.4. A organização poderá fotografar ou filmar os stands e produtos expostos, com fins 
exclusivamente relacionados com a identificação, divulgação e promoção do certame. -----------------------  

11.5. Como serviço de apoio, a organização manterá em funcionamento o Secretariado. ----------  
11.6. A inscrição do expositor obriga-o à aceitação e cumprimento de todas as cláusulas deste 

documento.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
11.7. As dúvidas e casos omissos deste documento serão resolvidos pela organização. ------------  
12. Catálogo Oficial  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
12.1. A elaboração do catálogo oficial, a ser cedido, gratuitamente, durante o período de 

realização do certame é da responsabilidade da organização. ------------------------------------------------------------  
SECTORES QUE INTEGRAM A FAGRIP 2009 -------------------------------------------------------------------------  
A – Sector comercial Industrial e serviços ------------------------------------------------------------------------------  
1. Na tenda coberta serão colocados stands de instituições públicos e privados de apoio ao à 

criação de Emprego, bem como instituições de base Empreendedora a definir pela organização, onde 
decorrerá um espaço para conferências, debates e apresentação de Empresas. ----------------------------------  

2. Na área descoberta serão colocadas as Associações, Instituições, Juntas de Freguesia, 
Produtores endógenos, Artesanato, Artigos de Decoração e Bricolage, Construção, Produtos de 
Higiene e limpeza, Produtos alimentares, entre outros. ---------------------------------------------------------------------  

3. É da responsabilidade do expositor a decoração do stand, não sendo permitida nenhuma 
alteração na estrutura fixa do pavilhão.---------------------------------------------------------------------------------------------  

4. É da responsabilidade da organização a colocação de um quadro eléctrico e uma tomada 
com corrente monofásica, sendo da responsabilidade do expositor a instalação e electrificação do 
Stand.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Para os expositores que pretendam potência de energia eléctrica superior a 6 Amperes, a 
mesma terá que ser requisitada e paga no acto da inscrição. -------------------------------------------------------------  

6. A organização não fornecerá quaisquer materiais, tais como mesas, cadeiras, expositores, 
prateleiras, alcatifas, etc. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. A existência e localização de stands próprios dependem de autorização da organização. -------  
B – Sector Automóvel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O sector automóvel está dividido em espaços de 100m2 a 250m2 delimitados por fita de 

sinalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. É da responsabilidade da organização a colocação de um quadro eléctrico e uma tomada 

com corrente monofásica, sendo da responsabilidade do expositor a instalação e electrificação do 
Stand.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Para os expositores que pretendam potência de energia eléctrica superior a 6 Amperes, a 
mesma terá que ser requisitada e paga no acto da inscrição. -------------------------------------------------------------  

4. A existência e localização de stands próprios dependem de autorização da organização. -------  
C – Sector Agrícola ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O sector agrícola tem um espaço destinado à apresentação de maquinaria e equipamento 

utilizado na dinamização da agricultura, uma das fontes de riqueza do concelho. -------------------------------  
2. É da responsabilidade da organização a colocação de um quadro eléctrico e uma tomada 

com corrente monofásica, sendo da responsabilidade do expositor a instalação e electrificação do 
stand.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Para os expositores que pretendam potência de energia eléctrica superior a 6 Amperes, a 
mesma terá que ser requisitada e paga no acto da inscrição. -------------------------------------------------------------  
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4. A existência e localização de stands próprios dependem de autorização da organização. -------  
D – Feira Popular ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Existirá um espaço de animação popular destinado à instalação de equipamentos de 

diversão (carrosséis, carros de choque, montanha russa, entre outros) bem como de venda directa de 
produtos comestíveis, nomeadamente, grelhados, pão com chouriço, farturas e similares. -----------------  

2. A localização dos equipamentos atrás referidos é definida pela organização. ------------------------  
E – Tasquinhas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Condições de Participação -------------------------------------------------------------------------------------------  
1.1. As Tasquinhas da FAGRIP 2009 estão disponíveis para os restaurantes do concelho não 

podendo ser cedidas a terceiros, a qualquer título. ----------------------------------------------------------------------------  
1.2. Caso as inscrições dos restaurantes do concelho sejam em número inferior às Tasquinhas 

previstas, pode a organização disponibilizar as restantes a restaurantes de fora do concelho. --------------  
1.3. A localização dos restaurantes será efectuada por sorteio, em data a designar pela 

organização.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.4. Nas tasquinhas é interdita a venda de produtos concorrentes, ainda que da mesma marca, 

com os comercializados pelas empresas e patrocinadores oficiais em espaços próprios no recinto da 
FAGRIP.   

1.5. Os restaurantes ficam obrigados a consumir e comercializar nas tasquinhas vinho Terras 
de Sicó. Só poderão ser vendidas bebidas embaladas em lata, vidro ou plástico conforme for exigido 
legalmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6. Os abastecimentos às tasquinhas serão obrigatoriamente efectuados até uma hora antes 
da abertura do certame ao público. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7. Serão fornecidos, pela organização, sacos de plástico apropriados para a recolha de 
resíduos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.8. A organização colocará quatro contentores para triagem e selecção dos resíduos. As 
tasquinhas obrigam-se a efectuar a triagem pelos quatro contentores da seguinte forma: --------------------  

 Plásticos: Garrafas, frascos, sacos e latas de bebida ---------------------------------------------------------------  

 Vidro: Garrafas, garrafões, frascos e boiões ---------------------------------------------------------------------------  

 Papel: papel, Cartão, caixas --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Resíduos Orgânicos: Restos de alimentos devidamente acondicionados em sacos de plástico 
fornecidos pela organização ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.9. É da responsabilidade dos restaurantes a limpeza diária e a manutenção das condições de 
salubridade no interior das tasquinhas que deverão, de acordo com o Regulamento da CE-852/2004, 
de 29 de Abril, acautelar meios de lavagem e secagem higiénica das mãos, meios adequados para a 
lavagem e desinfecção dos utensílios e equipamentos de trabalho, e para a lavagem dos géneros 
alimentícios e equipamentos apropriados para a manutenção e o controlo das temperaturas de 
conservação dos alimentos (equipamentos de frio). --------------------------------------------------------------------------  

1.10. As superfícies em contacto com os alimentos devem ser construídas em materiais lisos, 
laváveis e não tóxicos, de fácil limpeza e higienização e, sempre que necessário para assegurar a 
segurança e higiene dos géneros alimentícios, desinfectadas. ------------------------------------------------------------  

1.11. Os materiais, utensílios e equipamentos que entrem em contacto com os alimentos 
devem ser mantidos limpos, em boas condições de arrumação, em bom estado de conservação e 
instalados de modo a permitir a limpeza da área circundante. -----------------------------------------------------------  

1.12. Deverá ser mantido um elevado grau de higiene pessoal, devendo qualquer pessoa que 
trabalhe no local em que sejam manipulados os alimentos possuir vestuário adequado às tarefas a 
desempenhar e que deve manter limpo e protegido. -------------------------------------------------------------------------  

1.13. Os trabalhos de montagem e decoração das tasquinhas deverão ser efectuados entre as 
09 horas do dia 23 de Setembro e as 12 horas do dia 25 de Setembro. -----------------------------------------------  

1.14. Os restaurantes obrigam-se a concluir os trabalhos, incluindo a limpeza interior da 
tasquinha, até às 12 horas do dia 25 de Setembro, para que seja efectuada uma vistoria pelas 14 
horas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.15. Os trabalhos de desmontagem das tasquinhas só serão permitidos entre as 09 Horas e 
as 19 Horas do dia 30 de Setembro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.16. É da responsabilidade dos restaurantes a decoração do espaço da tasquinha, com 
motivos típicos da freguesia a que pertencer realçando os aspectos mais relevantes da sua riqueza 
cultural e patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.17. Deverão ser confeccionados pratos e receitas tradicionais, petiscos característicos e 
típicos da freguesia a que pertence a tasquinha. -------------------------------------------------------------------------------  

1.18. Não é permitida a alteração da estrutura, danificação das paredes, tectos e pavimentos, 
com a utilização de pregos, parafusos, agrafos, tintas, colas, etc, sendo da responsabilidade das 
Associações e restaurantes os danos provocados por essas alterações. ----------------------------------------------  

1.19. A organização declina toda e qualquer responsabilidade por danos causados pelas obras 
executadas pelas Associações e restaurantes nas tasquinhas, ou em resultado do funcionamento 
destas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.20. Quaisquer dúvidas e/ou casos omissos serão resolvidos pela organização.” --------------------  
Posto o documento à discussão, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 

regulamento para a FAGRIP e Feira de São Miguel 2009. -------------------------------------------------------------------  
 

11. ESTRADA MUNICIPAL VENDA DAS FIGUEIRAS (IC3) – CUMEEIRA, COM VARIANTE – 
EXPROPRIAÇÕES: Pelo senhor Presidente foi dito que, na sequência da alteração ao traçado da 
referida via, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a indemnização a Alfredo 
Mendes Palaio, contribuinte fiscal nº 172731810, residente em Cumeeira, freguesia de Cumeeira, 
concelho de Penela, proprietário das parcelas números vinte e três e vinte e cinco do mapa de 
expropriações relativo à obra de construção da Estrada de Ligação IC3 (Venda das Figueiras) – 
Cumeeira, com variante, que integram os artigos rústicos da freguesia de Cumeeira números1816 e 
1822, respectivamente, da freguesia de Cumeeira, concelho de Penela, no valor de €2.500,00 (dois mil 
e quinhentos euros) como contrapartida pela ocupação da referida parcela suplementar.” ------------------  

DELEGAÇÕES 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 SENHORA DA GLÓRIA – Domingos da Conceição Francisco que, solicitou a colocação 
de manilhas junto à casa de sua filha, na Senhora da Glória. Esclareceu que aquando do 
alcatroamento da estrada não foram feitas as valetas, o que origina o entupimento das bermas. 
Informou que o problema era do conhecimento do Engenheiro Póvoa e do Vice-presidente, José Reis.    

- O senhor Presidente respondeu que irá falar com o senhor engenheiro para resolver a 
questão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---------- De RABAÇAL – Manuel Duarte Ferreira que, disse pretender saber se está prevista a 
colocação de Toponímia no Rabaçal, Patões Aldeia e Ordem. ------------------------------------------------------------  
 ---------- O senhor Vice-Presidente disse que o documento já foi à reunião da Câmara Municipal, 
encontrando-se em análise; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Continuando, o senhor Manuel Duarte Ferreira disse ser necessário limpar as estradas que 
circundavam a freguesia do Rabaçal, uma vez que algumas encontravam-se intransitáveis, 
destacando as estradas que ligam o Rabaçal a Legacão. --------------------------------------------------------------------  
 ---------- O senhor Presidente referiu que, as estradas estavam intransitáveis porque tinham pouca 
utilização, no entanto, disse que iria analisar a situação. Irá falar com o senhor engenheiro para 
resolver tal questão, que julgava estar solucionada. --------------------------------------------------------------------------  

PAGAMENTOS: - Foi presente a relação dos pagamentos efectuados durante o mês de 
Junho último que importa em quatrocentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta euros e treze 
cêntimos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.  -----------------------------------------------------------------------   
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LICENÇAS 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. ------------------------------------------------------------------------  

RELAÇÃO DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS: - Pelo Senhor Presidente foi 
apresentada a relação das empreitadas e fornecimentos adjudicados por despacho durante o mês de 
Junho último, ao abrigo da deliberação camarária de dois de Janeiro de dois mil e seis.  ---------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, sendo dezasseis horas e quinze 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) 

 

        __________________________            _______________________________ 
     (Sílvio Simões Lourenço de Carvalho)        (António José Santos Antunes Alves) 

 
A Técnica Superior, 

 

________________________ 
(Ana Cristina Antunes de Castro) 

 


