
 

 

    

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 

Realizada no dia dia dia dia 1 1 1 1 de de de de SetembrSetembrSetembrSetembroooo    de 200de 200de 200de 2008888. 

Acta n.º 17/2008 

 ----------- No dia um de Setembro de dois mil e oito, no edifício sede da Junta de Freguesia de 
Podentes, freguesia de Podentes, reuniu esta, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Engº. 
Paulo Jorge Simões Júlio, estando presentes os Senhores Vereadores, Engº António Manuel Mendes 
Lopes, José Carlos Fernandes dos Reis e António José dos Santos Antunes Alves. ------------------------------  
 ----------- Faltou o senhor Vereador Dr. Sílvio Lourenço de Carvalho por se encontrar de férias.  ------------  
 

ORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOSORDEM DE TRABALHOS    
 

        ANTES da ORDEM do DIAANTES da ORDEM do DIAANTES da ORDEM do DIAANTES da ORDEM do DIA    
1. Informações 
2. Outras intervenções 
    
   O R D E M   do   D I AO R D E M   do   D I AO R D E M   do   D I AO R D E M   do   D I A    
1. Leitura e aprovação da acta anterior; 
2. Projectos e requerimentos de obras particulares 
3. Requerimentos diversos 
4. Expediente vário 
5. Empreitada de “Complexo Desportivo de São Jorge/Fase I (Relvado Sintético e obras) –   

adjudicação 
6. Mini-Habitat – Protocolo de colaboração com a Sicó Formação 
7. Regulamento do Mini-Habitat – Aprovação  
8. Protocolo com o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, IP 
9. Parque Desportivo e de Lazer da Quinta da Cerca – Protocolo de Colaboração e 

Transferência de Competências 
10. Proposta para criação de lugares de estacionamento temporário de Táxi 
11. Casa da Criança – Tabela de comparticipações familiares 
12. Educação Pré-Escolar e 1º. CEB – componente de apoio à família –Tabela de 

comparticipações familiares 
13. Empreitada “Ligação IC3/Cumieira” - 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:FINANÇAS MUNICIPAIS:FINANÇAS MUNICIPAIS:FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número cento e 
sessenta e seis (referente ao dia útil anterior - sexta-feira) o qual apresenta os seguintes valores: 
SALDOSALDOSALDOSALDO    EM DOCUMENTOSEM DOCUMENTOSEM DOCUMENTOSEM DOCUMENTOS: - trinta mil novecentos e oitenta e nove euros e cinquenta e um 
cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS:SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - sessenta e cinco mil trezentos e noventa e 
sete euros e quinze cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕESALDO EM OPERAÇÕESALDO EM OPERAÇÕESALDO EM OPERAÇÕES S S S NÃO ORÇAMENTAIS:NÃO ORÇAMENTAIS:NÃO ORÇAMENTAIS:NÃO ORÇAMENTAIS: - duzentos e 
cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e cinco euros e quarenta e três 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 informou: ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Análise da Situação da Sicó QualidadeAnálise da Situação da Sicó QualidadeAnálise da Situação da Sicó QualidadeAnálise da Situação da Sicó Qualidade – Deu conta da impossibilidade da continuidade da 

Sicó Qualidade, que terminando o seu mandato, apresentou o balanço do mesmo, dando conta da 
situação em que se encontra, salientando a falta de receita. Referiu que o novo enquadramento 
legislativo impôs novas exigências técnicas, que por sua vez, exigem uma reestruturação profunda. 
Informou que o assunto foi discutido em Assembleia da Associação de Municípios do Pinhal Interior 
Norte e concluído sobre a vontade política unânime de todos os Presidente de Câmara em suportar, 
através da Associação, a Sicó Qualidade. Na reunião havida com o GPP - Gabinete de Planeamento e 
Projectos e a DRAPC essa intenção foi recusada, uma vez que o quadro legislativo não o permite, pelo 
que a solução passará pela identificação de uma nova entidade certificadora. ------------------------------------  
 ----------- A Câmara Municipal tomou conhecimento de toda a situação da Sicó-Qualidade. ------------------  

-ProderProderProderProder – Programa de Desenvolvimento Rural - No âmbito do QREN, deu conta de 
algumas informações relativamente àquele programa, nomeadamente aos períodos de elegibilidade. 
No âmbito da estratégica local de desenvolvimento das Terras de Sicó referiu que a proposta de 
orçamento para as sessenta freguesias, dos seis municípios das Terras de Sicó, já foi recepcionado e 
que a partir de Outubro começará a funcionar. --------------------------------------------------------------------------------  

- Criação da Região Demarcada Criação da Região Demarcada Criação da Região Demarcada Criação da Região Demarcada ––––    Marca de Qualidade “noz Biológica do SicóMarca de Qualidade “noz Biológica do SicóMarca de Qualidade “noz Biológica do SicóMarca de Qualidade “noz Biológica do Sicó” – Referiu 
ter sido aprovado, na última reunião das Terras de Sicó, a realização de um estudo técnico e científico 
para a criação da região demarcada – marca de qualidade “Noz Biológica do Sicó”, a realizar pelo 
Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade, no âmbito do PRODER – programa 
de Desenvolvimento Rural. Prevê-se que os trabalhos se iniciem durante o mês de Outubro. --------------  

- Jornadas Mágicas da SJornadas Mágicas da SJornadas Mágicas da SJornadas Mágicas da Sicóicóicóicó – Decorrerão nos dias 5, 6 e 7 de Setembro, nas várias 
freguesias do Concelho, o segundo Festival Internacional de Magia, no âmbito das Jornadas Mágicas 
de Rua. Tais Jornadas terão a sessão de abertura no Castelo de Penela, no dia 5 de Setembro, pelas 
dez horas.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
 O Programa deste ano, foi apresentado no Espaço-Museu da Villa Romana do Rabaçal, com a 
presença dos autarcas que integram a Associação Terras de Sicó, organizador deste Projecto, Luís de 
Matos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
               - PROVEREPROVEREPROVEREPROVERE – Programa de Valorização dos Recursos Endógenos - Deu conta que as 
candidaturas apresentadas no âmbito do Provere foram aprovadas, tendo a candidatura das Terras de 
Sicó, cujo eixo temático é a Romanização ficado em primeiro lugar. Acrescentou que o Município de 
Penela integrou ainda a candidatura da rede de aldeias do Xisto. ------------------------------------------------------  

 
O senhor ViceO senhor ViceO senhor ViceO senhor Vice----Presidente:Presidente:Presidente:Presidente:    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
- Relativamente à desactivação da linha de alta-tensão Zêzere – Pereiros, que atravessa a vila 

de Penela, deu conta que após informação da REN a mesma será desactiva brevemente pelo que, os 
terrenos afectados pela sua passagem, que se previa serem limpos já não o serão. ----------------------------  

- Referiu estar marcada para o decorrer da presente semana uma reunião do Conselho 
Nacional de Segurança. Atendendo ao aumento dos actos de vandalismo/assaltos no concelho, está 
a ser reunida toda a informação, para ser presente ao Governo Civil. -------------------------------------------------   

 
----    O senhor Vereador António Alves:O senhor Vereador António Alves:O senhor Vereador António Alves:O senhor Vereador António Alves:    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
- Informou que os festejos, decorrentes da realização da décima nona feira do Mel, terão 

inicio no decorrer da presente semana no Espinhal. -------------------------------------------------------------------------  
 
----    O senhor Vereador Mendes Lopes:O senhor Vereador Mendes Lopes:O senhor Vereador Mendes Lopes:O senhor Vereador Mendes Lopes:    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
- Perguntou se, relativamente à questão do licenciamento das pedreiras e à aplicação de 

taxas, existe mais alguma novidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------- O senhor Presidente informou que, relativamente ao assunto, está a ser elaborado um 
dossier, com vista á obtenção de parecer jurídico, para melhor suporte de futura decisão.  -----------------   
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- Referindo-se ao protocolo celebrado com a Transdev, sobre transporte concelhio, 
perguntou se já foi efectuada alguma avaliação ao mesmo. --------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente respondeu ter reunido, na semana passada, com a Trandev, que se 
comprometeu apresentar informação completa sobre aquele sistema de transporte. Como até ao 
momento nada foi enviado, disse ter enviado um e-mail a solicitar uma reunião com vista á discussão 
do assunto. Acrescentou, ainda, que a Transdev propôs a realização de um estudo integrado de 
transportes prevendo a sua utilização pela população e pelos estudantes. Posteriormente e, 
consoante o estudo será dada continuidade ou não ao projecto “Penela não Pára”.----------------------------  

 
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: De Fernando Manuel Fernando Manuel Fernando Manuel Fernando Manuel 

Matias Ferreira AndradeMatias Ferreira AndradeMatias Ferreira AndradeMatias Ferreira Andrade,,,,    residente na Rue de L’école, Pont Pierre, Luxemburgo, solicitando a 
aprovação de um projecto de arquitectura para construção de um edifício destinado a Casa de 
Turismo Rural, freguesia de Santa Eufémia. -------------------------------------------------------------------------------------     

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

- De Mafalda Isabel Saraiva PalrinhasMafalda Isabel Saraiva PalrinhasMafalda Isabel Saraiva PalrinhasMafalda Isabel Saraiva Palrinhas, residente na Praça da República, freguesia de Santa 
Eufémia, concelho de Penela, solicitando a aprovação de um projecto de arquitectura para alteração 
de uma moradia no mesmo local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

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

SOBRE ISENÇÃO DE TAXAS AO ABRIGO DO PLANO DE APOIOSOBRE ISENÇÃO DE TAXAS AO ABRIGO DO PLANO DE APOIOSOBRE ISENÇÃO DE TAXAS AO ABRIGO DO PLANO DE APOIOSOBRE ISENÇÃO DE TAXAS AO ABRIGO DO PLANO DE APOIO    AO INVESTIMENTOAO INVESTIMENTOAO INVESTIMENTOAO INVESTIMENTO: ----    
De Alberto Maria Pinheiro Torres de MeirellesAlberto Maria Pinheiro Torres de MeirellesAlberto Maria Pinheiro Torres de MeirellesAlberto Maria Pinheiro Torres de Meirelles, residente no lugar de Coidel, freguesia de Santa 
Eufémia, concelho de Penela, solicitando a isenção de taxas inerentes ao serviço da rectro-
escavadoura para a abertura de uma serventia, com vista à instalação de colmeias para produção de 
mel no mesmo local e freguesia, nos termos do Plano de Apoio ao Investimento. ------------------------------  
 ----------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, de acordo com a 
informação dos Serviços.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SOBRE HORÁRIOS DE ESSOBRE HORÁRIOS DE ESSOBRE HORÁRIOS DE ESSOBRE HORÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: TABELECIMENTOS COMERCIAIS: TABELECIMENTOS COMERCIAIS: TABELECIMENTOS COMERCIAIS: ----    De M. Catering e EventosM. Catering e EventosM. Catering e EventosM. Catering e Eventos, , , , 
limitadalimitadalimitadalimitada, com sede na Rua Dr. Júlio Lopes, número dois, Quinta da Cerca, freguesia de Espinhal, 
concelho de Penela, solicitando horário de funcionamento para o estabelecimento de Restaurante-bar 
das Piscinas Naturais da Louçainha, sito na Louçainha, freguesia de Espinhal, do qual é arrendatário.                  

        Deferido, Deferido, Deferido, Deferido, de acordo com a informação dos Serviços. . . .  -------------------------------------------------------  

----    De Filipe & Ezequiel, LimitadaFilipe & Ezequiel, LimitadaFilipe & Ezequiel, LimitadaFilipe & Ezequiel, Limitada, com sede na Rua da Misericórdia, freguesia de Santa 
Eufémia, concelho de Penela, solicitando alteração do horário de funcionamento para o 
estabelecimento de mercearia, sito no mesmo local, do qual é arrendatário.  -------------------------------------                 

        Deferido, Deferido, Deferido, Deferido, de acordo com a informação dos Serviços. . . .  -------------------------------------------------------  

4444....    EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE VÁRIOVÁRIOVÁRIOVÁRIO:::: ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

5. EMPREITADA DE “COMPLEXO DESPORTIVO DE SÃO JORGE/FASE I (RELVADO 5. EMPREITADA DE “COMPLEXO DESPORTIVO DE SÃO JORGE/FASE I (RELVADO 5. EMPREITADA DE “COMPLEXO DESPORTIVO DE SÃO JORGE/FASE I (RELVADO 5. EMPREITADA DE “COMPLEXO DESPORTIVO DE SÃO JORGE/FASE I (RELVADO 
SINTÉTICO E OBRAS) SINTÉTICO E OBRAS) SINTÉTICO E OBRAS) SINTÉTICO E OBRAS) ––––    ADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃOADJUDICAÇÃO::::    Após apreciação feita pela Comissão de Análise das 
Propostas, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar ao consórcio constituído pelas 
empresas Lúcio da Silva Azevedo & Filhos SA    e Playpiso – Infra-estruturas e Equipamentos 
Desportivos, SA, com sede em Vilar do Pinheiro e Pinhal Novo, respectivamente, pelo valor de 
quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco euros e vinte cêntimos, acrescidos de IVA.  
 ----------- Mais deliberou, aprovar a respectiva minuta do contrato. ------------------------------------------------------  

    
6. MINI6. MINI6. MINI6. MINI----HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT ––––    PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SICÓ FORMAÇÃOPROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SICÓ FORMAÇÃOPROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SICÓ FORMAÇÃOPROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SICÓ FORMAÇÃO:::: Pelo 

senhor Presidente foi presente a minuta do protocolo de colaboração a celebrar com a Sicó Formação, 
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no âmbito da gestão do Mini-habitat, a funcionar nas instalações do pólo de Penela da ETPSicó, cujo 
teor a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Protocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de ColaboraçãoProtocolo de Colaboração    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Entre:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sicó Formação, Sociedade de Ensino Profissional, S.A., Sicó Formação, Sociedade de Ensino Profissional, S.A., Sicó Formação, Sociedade de Ensino Profissional, S.A., Sicó Formação, Sociedade de Ensino Profissional, S.A., proprietária da Escola Tecnológica e 
Profissional de Sicó, contribuinte nº 504600190, com sede em Avelar, na qualidade de primeiro 
outorgante, representada por Ilídio Baptista, Director Geral, e Guilherme Dias Vieira, Director do pólo 
de Penela; e,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Penela, Município de Penela, Município de Penela, Município de Penela, com sede em Penela, com o número de identificação de pessoa 
colectiva 506778037, na qualidade de segundo outorgante, representada por Paulo Jorge Simões Júlio, 
Presidente da Câmara Municipal, é celebrado o presente protocolo de colaboração que se rege pelas 
cláusulas seguintes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CláusulasCláusulasCláusulasCláusulas    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
1ª (Objecto)1ª (Objecto)1ª (Objecto)1ª (Objecto)    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
O presente protocolo tem por objecto a colaboração de ambos os outorgantes na gestão do 

Mini Habitat promovido pelo segundo outorgante, a funcionar em espaço contíguo às instalações do 
pólo de Penela da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, e tendo como principal objectivo apoiar a 
inovação, competitividade e empreendedorismo nos sectores estratégicos do Concelho de Penela, 
disponibilizando espaço, equipamentos e serviços de apoio a micro e pequenas empresas em fase de 
instalação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª (Obrigações do primeiro outorgante)2ª (Obrigações do primeiro outorgante)2ª (Obrigações do primeiro outorgante)2ª (Obrigações do primeiro outorgante)    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
No âmbito do presente protocolo constituem obrigações do primeiro outorgante: ------------------  
a) Disponibilizar apoio administrativo ao nível do atendimento de público, da recepção e 

expedição de correspondência e do encaminhamento de comunicações destinadas às empresas 
instaladas no Mini Habitat;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Gerir o funcionamento dos espaços e equipamentos comuns ao serviço dos utilizadores do 
Mini Habitat, nomeadamente equipamentos de cópia e de impressão, devendo os utilizadores pagar 
estes custos ao primeiro outorgante bem como a renda prevista na tabela anexa ao regulamento 
específico; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Comunicar ao segundo outorgante situações e ocorrências que careçam da sua intervenção 
enquanto promotor do Mini Habitat;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Comunicar ao segundo outorgante os consumos de energia registados nos espaços do 
Mini Habitat; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Efectuar um registo específico de despesas e receitas relacionadas com o desenvolvimento 
do presente protocolo, apurando o saldo de gestão do primeiro ano de funcionamento; --------------------  

f) Assegurar a limpeza dos espaços afectos ao Mini Habitat; -------------------------------------------------  
3ª (Obrigações do segundo outorgante)3ª (Obrigações do segundo outorgante)3ª (Obrigações do segundo outorgante)3ª (Obrigações do segundo outorgante)    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Constituem obrigações do segundo outorgante: -------------------------------------------------------------------  
a) Disponibilizar os espaços e equipamentos previstos no regulamento específico em perfeito 

estado de conservação e assegurar a sua manutenção; ---------------------------------------------------------------------  
b) Efectuar o pagamento ao primeiro outorgante dos consumos de energia registados nos 

espaços do Mini Habitat;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Contratualizar com os utilizadores dos espaços do Mini Habitat os pagamentos ao 

primeiro outorgante previstos na alínea b) da cláusula segunda; -------------------------------------------------------  
4ª  (Saldo de gestão)4ª  (Saldo de gestão)4ª  (Saldo de gestão)4ª  (Saldo de gestão)    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
No desenvolvimento da colaboração prestada e uma vez apurado o saldo de gestão do 

primeiro ano civil, conforme previsto na alínea e) da cláusula segunda, deve observar-se o seguinte: --  
a) Caso o saldo seja positivo, o mesmo deve ser aplicado na manutenção dos espaços e 

equipamentos de acordo com as necessidades que se vierem a verificar; -------------------------------------------  
b) Caso o saldo seja negativo o segundo outorgante pagará ao primeiro outorgante o 

respectivo valor; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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c) Em qualquer caso, apuradas as despesas específicas de funcionamento, os valores de 
limpeza e apoio administrativo servirão de referência para os anos seguintes. -----------------------------------  

5ª (Vigência)5ª (Vigência)5ª (Vigência)5ª (Vigência)    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
a) O presente protocolo é válido pelo período de um ano a contar da data da sua assinatura, 

sendo renovado automaticamente por igual período se nenhum dos outorgantes o denunciar com um 
aviso prévio de 30 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b)Pode haver lugar a aprovação de valores relativos a despesas de funcionamento, 
submetendo-os à aprovação da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do presente protocolo, 
autorizando o senhor Presidente da Câmara a outorgá-lo em seu nome. -------------------------------------------  

    
7. 7. 7. 7. REGULAMENTO DO MINIREGULAMENTO DO MINIREGULAMENTO DO MINIREGULAMENTO DO MINI----HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT ––––    APROVAÇÃOAPROVAÇÃOAPROVAÇÃOAPROVAÇÃO::::    De acordo com a deliberação 

camarária de dezasseis de Junho de dois mil e oito, foi deliberado aprovar o respectivo projecto e abrir 
o período de Discussão Pública referente ao mesmo. Tendo decorrido o prazo estabelecido para a 
Discussão Pública das alterações pretendidas, verificou-se que não houve nenhum tipo de 
reclamação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento do Mini-Habitat, 
cujo texto se transcreve e submete-lo à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------     

REGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTO    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
PreâmbuloPreâmbuloPreâmbuloPreâmbulo    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
O Mini Habitat tem como principal objectivo apoiar a inovação, competitividade e 

empreendedorismo nos sectores estratégicos do Concelho de Penela, apostando na renovação e 
dinamização do tecido empresarial e potenciando os recursos disponíveis através da estruturação de 
uma cadeia de valor sustentada nos produtos endógenos.----------------------------------------------------------------  

O Mini Habitat, com o intuito de proporcionar um primeiro impulso, apoiará a génese de 
micro e pequenas empresas, através da sua promoção e acompanhamento, colocando-as num 
mesmo espaço físico e pondo ao seu dispor um conjunto de serviços e gabinetes com áreas 
individualizadas, proporcionando-lhes, desta forma, a inserção num ambiente empresarial, bem 
como as condições necessárias ao seu sucesso na fase inicial.  ---------------------------------------------------------  

Visa ainda, a promoção da interacção entre o meio empresarial e as instituições de ensino, 
com vista a usufruir das vantagens, sinergias e complementaridade que daí decorre. -------------------------  

Assim, o Mini Habitat apoia todas as empresas e empreendedores, portadores de ideias de 
negócio e projectos com potencial económico, interesse para o desenvolvimento e competitividade 
da região, de carácter inovador e de mais-valia regional. -------------------------------------------------------------------  

Neste regulamento definem-se as condições de acesso, normas de funcionamento e de 
utilização das instalações do Mini Habitat. --------------------------------------------------------------------------------------  

Capítulo I Capítulo I Capítulo I Capítulo I     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
DefiniçõesDefiniçõesDefiniçõesDefinições    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Promotor:Promotor:Promotor:Promotor: Município de Penela, através do Gabinete de Apoio à Inovação Competitividade e 

Empreendedorismo (GAICE) – responsável pela promoção e gestão do Mini Habitat, bem como a 
prestação de todos os serviços necessários à sua actividade e à actividade das empresas ou 
empreendedores ali instalados. O GAICE tem como principal actividade a divulgação de incentivos 
junto dos investidores, o encaminhamento e acompanhamento de processos de investimento, bem 
como a dinamização e implementação dos projectos mobilizadores identificados no Programa 
Director de Inovação, Competitividade e Empreendedorismo (PD-ICE) do concelho de Penela. ----------  

Utilizador:Utilizador:Utilizador:Utilizador: Pessoa Singular ou Colectiva titular de ideias ou projectos inovadores com 
potencial empresarial, que vise instalar-se no Mini Habitat. --------------------------------------------------------------  

Gabinete:Gabinete:Gabinete:Gabinete: Área individualizada para instalação do utilizador, localizada no Mini Habitat. 
Espaços Comuns:Espaços Comuns:Espaços Comuns:Espaços Comuns: Todos os espaços que serão partilhados pelos utilizadores do Mini 

Habitat e que se destinam ao uso colectivo.  ------------------------------------------------------------------------------------  
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Capítulo IICapítulo IICapítulo IICapítulo II    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Localização, InstaLocalização, InstaLocalização, InstaLocalização, Instalações e Serviçoslações e Serviçoslações e Serviçoslações e Serviços    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Artigo 1º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Localização ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Mini Habitat situa-se no Edifício da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, em Penela, 

podendo vir a assumir uma estrutura multipolar através da sua ligação ao futuro Parque Empresarial 
PENELI, a instituições de ensino, pólos científicos e tecnológicos.  ---------------------------------------------------  

Artigo 2º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Instalações ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Mini Habitat é composto pelas seguintes instalações: -----------------------------------------------------  
1. Cinco gabinetes, adequados ao bom desempenho das actividades das empresas, 

equipados com um móvel, duas secretárias e duas cadeiras; ------------------------------------------------------------     
2. Espaços e Equipamentos comuns: ---------------------------------------------------------------------------------     
a)Recepção/ Sala de espera para recepção de clientes – equipada com sofás, mesa de apoio, 

mesa de atendimento e duas cadeiras; --------------------------------------------------------------------------------------------     
b)Zonas de circulação – equipada com armário e fotocopiadora; -----------------------------------------     
c)Sala de reuniões equipada com mesa, cadeiras, armário e projector; --------------------------------     
d)Instalação sanitária; ------------------------------------------------------------------------------------------------------     
e)Sinalética; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
f)Receptáculos de Correio; ------------------------------------------------------------------------------------------------     
g)Energia eléctrica; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------     
h)Climatização e renovação forçada de ar através de sistema de ar condicionado; ----------------     
i)Sistema de alarme contra risco de incêndios; -------------------------------------------------------------------     
j)Sistema de alarme contra riscos de intrusão; -------------------------------------------------------------------     
l)Telecomunicações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Artigo 3º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Serviços --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O apoio a prestar pelo Mini Habitat é, essencialmente, constituído pelos seguintes serviços:  

a)a)a)a) Orientação técnica na fase de implementação e desenvolvimento da ideia ou de arranque da 
empresa;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
b)b)b)b) Apoio à criação da empresa;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------     
c)c)c)c) Disponibilização do espaço físico individual caracterizado nos termos da Cláusula anterior;  -------     
d)d)d)d) Disponibilização de espaços comuns de uso partilhado por todos os utilizadores; ----------------------     
e)e)e)e) Serviços básicos, nomeadamente serviços de limpeza.  -------------------------------------------------------------     
f)f)f)f) Integração em programas de promoção e/ou publicidade comum;  -------------------------------------------     
g)g)g)g) Acesso a consultoria especializada. ------------------------------------------------------------------------------------------     

capítulo IIIcapítulo IIIcapítulo IIIcapítulo III    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Utilizadores e Actividades.Utilizadores e Actividades.Utilizadores e Actividades.Utilizadores e Actividades.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Artigo 4º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Utilizadores ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Podem ser utilizadores do Mini Habitat todas as pessoas individuais ou colectivas, desde 

que sejam titulares de ideias e projectos inovadores, com potencial económico, que contribuam para 
o desenvolvimento da Região, tendo por objectivo a sua implementação empresarial, com excepção 
das empresas constituídas há mais de um ano ou que se encontrem a desenvolver a sua actividade 
há mais de seis meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 5º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Actividades ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
A instalação no Mini Habitat obedecerá aos princípios da não discriminação no que respeita 

às actividades a desenvolver pelos utilizadores, sem prejuízo de preferência para as actividades 
inovadoras que potenciem o desenvolvimento sustentado da região, através da estruturação de uma 
cadeia de valor sustentada nos recursos e produtos endógenos. -------------------------------------------------------  
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CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    IVIVIVIV    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Instalação dos UtilizadoreInstalação dos UtilizadoreInstalação dos UtilizadoreInstalação dos Utilizadoressss    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Artigo 6º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contratos de Utilização/Cedência e Prestação de Serviços --------------------------------------------------     
Os Utilizadores e o Promotor celebrarão um Contrato de Utilização/Cedência e Prestação de 

Serviços, nos termos do qual, o Promotor cederá ao Utilizador um Gabinete dentro da área do Mini 
Habitat, incluindo o direito de utilização de espaços e serviços comuns, e prestará os serviços 
constantes do presente Regulamento, nos termos das condições particulares fixadas em cada 
contrato.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 7º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Preço e Condições de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------------------------     

1. O utilizador pagará ao promotor o valor correspondente às instalações e serviços que utilizar, 
nos termos da Tabela de Preços do Mini Habitat; ----------------------------------------------------------------------------     

2. A tabela de preços do Mini Habitat é proposta pelo GAICE e aprovada pela Câmara 
Municipal, devendo ser revista com periodicidade anual.------------------------------------------------------------------     

3. O valor a pagar mensalmente será notificado ao utilizador, preferencialmente por correio 
electrónico, no primeiro dia útil do mês imediato àquele a que se refere; -------------------------------------------     

4. O pagamento é criteriosamente efectuado até ao quinto dia útil a contar da recepção da 
notificação, na Tesouraria do Município.  ----------------------------------------------------------------------------------------     

Artigo 8º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência de Espaços a Terceiros ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Utilizador fica expressamente proibido de, a qualquer título, arrendar, sublocar, ceder ou onerar, no 
todo ou em parte, o Gabinete cedido, sob pena de resolução imediata e automática do contrato de 
utilização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 9º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Direitos dos Utilizadores    

Os Utilizadores terão direito a usufruir em pleno o respectivo Gabinete e a utilizar todas as infra-
estruturas e serviços de uso comum instalados no Mini Habitat, nos termos das condições 
estabelecidas no presente Regulamento e no Contrato, sem prejuízo do dever de acatar e obedecer a 
todas as limitações impostas pelo Promotor, por razões de ordem funcional, operacional ou 
estratégica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 10º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deveres dos Utilizadores --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O utilizador do Mini habitat está obrigado: -----------------------------------------------------------------------------     
a)a)a)a) Ao cumprimento de todas as disposições constantes deste Regulamento e do respectivo 

contrato;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
b)b)b)b) A utilizar o Gabinete exclusivamente para o exercício da actividade constante do contrato;    
c)c)c)c) A manter o Gabinete e os espaços e equipamentos comuns em bom estado de utilização;    
d)d)d)d) A manter com os demais utilizadores do Mini Habitat relações de boa convivência cívica, 

não impedindo de qualquer forma a utilização dos espaços e serviços comuns, comprometendo-se a 
garantir:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

i.i.i.i. A disciplina do seu pessoal, dos seus contratados e dos seus visitantes; --------------------------------     
ii.ii.ii.ii. O uso normal e adequado das instalações comuns; --------------------------------------------------------------     
iii.iii.iii.iii. A utilização dos elementos de identificação com as características definidas. -------------------------     
iv.iv.iv.iv. Que o seu pessoal, os seus contratados e os seus visitantes, não exerçam actividades, para 

além das inseridas no desenvolvimento das previstas no respectivo contrato; ------------------------------------     
v.v.v.v. O respeito pelas normas de higiene e segurança, relevantes para as actividades desenvolvidas 

nas instalações cedidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
e)e)e)e) A comunicar ao promotor, por escrito, com a antecedência mínima de 15 dias seguidos, a 

cessação temporária de actividade, indicando os fundamentos e a duração prevista da interrupção; ---     
2.2.2.2. A cessação temporária da actividade sem prévia comunicação e a correspondente autorização do 

promotor dará lugar à resolução do respectivo contrato. ------------------------------------------------------------     



(Acta da Reunião da C. M. Penela - 01.SET.2008) 

 

 

       
Fls.   8/21 

Artigo 11º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acesso à Área do mini habitat -------------------------------------------------------------------------------------------     

1.1.1.1. O acesso ao Mini Habitat é condicionado pelo horário a fixar pelo Promotor e a divulgar em 
local próprio.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

2.2.2.2. Só os utilizadores e respectivos colaboradores poderão aceder ao Mini Habitat fora do horário 
de funcionamento;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

3.3.3.3. É proibido fumar nos gabinetes e nos espaços comuns;--------------------------------------------------------     
4.4.4.4. A identificação de cada Utilizador constará de sinalética afixada em locais de fácil visibilidade;     
5.5.5.5. O Promotor tem o direito de impedir a entrada de indivíduos que tenham praticado qualquer 

ofensa ou provocado qualquer distúrbio nas instalações;  -----------------------------------------------------------------     
6.6.6.6. O utilizador é obrigado a efectuar seguro de responsabilidade ivil por danos decorrentes do 

exercício da actividade instalada causados a terceiros. ----------------------------------------------------------------------     
7.7.7.7. Os utilizadores estão impedidos de efectuar qualquer obra no Mini Habitat, com excepção 

dos casos de necessidade de adaptação do gabinete, desde que previamente autorizadas por escrito, 
pelo Promotor;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

8.8.8.8. A colocação de publicidade dentro do Mini Habitat é da exclusiva responsabilidade do 
Promotor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

Artigo 12º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prazo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1. A instalação dos Utilizadores no Mini Habitat terá a duração máxima de dois anos; ------------     
2. Quando se verifique a necessidade e utilidade da continuação da instalação, pode a Câmara 

Municipal deliberar a respectiva prorrogação até ao máximo de 6 meses, mediante pedido do 
utilizador, devidamente fundamentado, a apresentar com a antecedência mínima de 90 dias em 
relação ao limite da instalação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Capítulo VCapítulo VCapítulo VCapítulo V    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Processo de CandidaturProcesso de CandidaturProcesso de CandidaturProcesso de Candidatura e Selecçãoa e Selecçãoa e Selecçãoa e Selecção    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Artigo 13º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Candidatura    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

As candidaturas são formalizadas através de formulário próprio, a fornecer pelo GAICE, 
acompanhado de todos os documentos que o candidato considere necessários e pertinentes, 
designadamente, o plano de negócios e a memória descritiva da actividade a exercer.  -----------------------  

Artigo 14º-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Selecção --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1.1.1.1. A avaliação das candidaturas apresentadas é efectuada pelo GAICE, que formulará uma 
proposta de deliberação a submeter à Câmara Municipal, no prazo de 20 dias a contar da recepção da 
candidatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

2.2.2.2. Sempre que seja considerado oportuno para uma melhor avaliação das candidaturas, pode o 
Município recorrer ao apoio técnico do IAPMEI, da ACIC ou de outras entidades cujo objecto se 
enquadre na actividade empresarial. -----------------------------------------------------------------------------------------------     

3.3.3.3. O GAICE pode, nesta fase e sempre que o julgue necessário, solicitar ao candidato o 
fornecimento de esclarecimentos, orais ou escritos, bem como documentos. ------------------------------------     

4.4.4.4. Sempre que a proposta de deliberação tenda para o indeferimento será notificada ao 
candidato,  para que este, querendo, exerça o direito de defesa em sede de audiência prévia.    

5.5.5.5.  O prazo previsto no número 1 suspende-se até à prestação dos esclarecimentos previstos no 
número 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

6.6.6.6. Os critérios de avaliação são os fixados no Artigo 15º.  ----------------------------------------------------------     
7. A alteração substancial da actividade desenvolvida pelo utilizador determina 

obrigatoriamente a apresentação de nova candidatura. --------------------------------------------------------------------  
Artigo 15º -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Critérios de Selecção --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As candidaturas apresentadas serão seleccionadas de acordo com os seguintes critérios:  
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1.1.1.1. Desenvolvimento de actividades inovadoras que potenciem o desenvolvimento da região, 
através da estruturação de uma cadeia de valor sustentada nos sectores estratégicos identificados no 
PD-ICE – Plano Estratégico de Inovação, Competitividade e Empreendedorismo; -------------------------------     

2.2.2.2. Mais valia económica;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------     
3.3.3.3. Idoneidade do Promotor;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------     
4.4.4.4. Criação de postos de trabalho;  ---------------------------------------------------------------------------------------------     
5.5.5.5. Potencial de desenvolvimento empresarial e regional;  -----------------------------------------------------------     
6.6.6.6. Viabilidade técnica, económica e financeira.  -------------------------------------------------------------------------     

Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6Capítulo 6    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Disposições FinaisDisposições FinaisDisposições FinaisDisposições Finais    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Artigo 16 º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CONSIDERAÇÕES GERAISCONSIDERAÇÕES GERAISCONSIDERAÇÕES GERAISCONSIDERAÇÕES GERAIS    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1.1.1.1. Compete ao promotor zelar pelo cumprimento deste Regulamento e pela manutenção, 
conservação e segurança das instalações e equipamentos. ---------------------------------------------------------------      

2.2.2.2. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal nos melhores 
termos do direito aplicável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

TABELA DE PREÇOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os preços a praticar são calculados do seguinte modo: --------------------------------------------------------------  
1º ano - 30,00€ por utilizador acrescidos de 1,50€ por cada m2 de área do respectivo gabinete; -----  

       2º ano - 40,00€ por gabinete acrescido de 2,00€ opor cada m2 de área do respectivo gabinete.  ----  
 O Preço inclui a utilização exclusiva de cada gabinete (incluindo água, electricidade, limpeza 

diária e  apoio de secretariado) e dos espaços e equipamentos comuns. -------------------------------------------  
 

preço por 

utilizador
preço/m2 valor mensal

preço por 

utilizador
preço/m2 valor mensal

1 24,00 30,00 €        1,50 €           66,00 €        40,00 €        2,00 €           88,00 €        

2 21,00 30,00 €        1,50 €           61,50 €        40,00 €        2,00 €           82,00 €        

3 16,00 30,00 €        1,50 €           54,00 €        40,00 €        2,00 €           72,00 €        

4 21,00 30,00 €        1,50 €           61,50 €        40,00 €        2,00 €           82,00 €        

5 19,00 30,00 €        1,50 €           58,50 €        40,00 €        2,00 €           78,00 €        

gabinete área m2

ANO 01 ANO 02

 

 

Serviços de 
Apoio  

Auditório  Preço de acordo com respectivo regulamento do 
espaço  

Sala de exposições  Preço de acordo com respectivo regulamento do 
espaço  

Fotocópias  Preço a estabelecer  

Bar / Cantina  Preço estabelecido para os alunos da ETP Sicó  

Apoio secretariado  Gratuito  

Telefone  Responsabilidade da empresa  

Internet  Responsabilidade da empresa  
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8. PROTOCOLO COM O INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, IPPROTOCOLO COM O INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, IPPROTOCOLO COM O INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, IPPROTOCOLO COM O INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS BIOLÓGICOS, IP::::    
Pelo senhor Presidente foi presente a proposta de protocolo, a celebrar com o Instituto Nacional de 
Recursos Biológicos,  cujo teor a seguir se transcreve:  ---------------------------------------------------------------------   

PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO PROTOCOLO     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
O Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P., pessoa colectiva nº 508275784, com sede 

na Rua Barata Salgueiro, nº 37, 4º andar, 1250-042 Lisboa,  representado neste acto pela Presidente do 
Conselho Directivo, Dra. Rosa Tobias de Sá, adiante designado abreviadamente por INRB, I.P. ----------  

e o ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Município de Penela, pessoa colectiva n.º 506778037, com sede na Praça do Município 3230-

253 Penela, representado neste acto pelo Presidente da Câmara Municipal, Eng.º…, adiante designado 
abreviadamente por Município, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) São atribuições do INRB, I.P., através do INIA, promover actividades de investigação, 

experimentação e demonstração no domínio das ciências e tecnologias nas áreas da agricultura, da 
silvicultura, da produção alimentar, agro-florestal e animal, do desenvolvimento rural e da protecção 
das culturas, bem como na área das tecnologias alimentares e da biotecnologia com aplicação nas 
indústrias alimentares e apoiar a definição das políticas sectoriais, desenvolvendo as respectivas 
bases científicas e tecnológicas, assegurando o apoio técnico e científico conducente ao 
desenvolvimento e inovação das áreas da agricultura, da silvicultura, da produção alimentar, agro-
florestal e animal e do desenvolvimento rural; ---------------------------------------------------------------------------------  

O INRB, I.P. possui valências e conhecimentos no domínio da fruticultura nacional, uma área 
relevante ao desenvolvimento municipal sustentável, e em concreto relativamente ao 
desenvolvimento da agricultura do Município de Penela; ------------------------------------------------------------------  

a)O INRB, I.P. tem capacidade para congregar, numa equipa pluridisciplinar altamente 
qualificada, as competências adequadas à realização de projectos de elevada qualidade em 
fruticultura; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b)O Município pretende desenvolver e incentivar actividades de inovação e empreendedorismo 
agrícola, tendo como principal objectivo um efectivo ganho de competitividade deste sector enquanto 
factor de desenvolvimento do seu território; ------------------------------------------------------------------------------------  

c)As partes reconhecem existir um interesse recíproco de aproximação e colaboração; -----------------  
Celebram o presente protocolo, que se rege pelo constante das disposições seguintes:                ----------------------------------------------------     

Disposição Primeira ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Objecto) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O objecto do presente protocolo consiste na definição de formas e domínios preferenciais 

de relacionamento e colaboração entre o Município e o INRB, I.P., devendo ser complementado 
através de planos concretos de intervenção ou acordos específicos em cada uma das áreas definidas.  

Disposição Segunda ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Âmbito)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do presente protocolo preconiza-se o desenvolvimento de actividades conjuntas 

e modos recíprocos de colaboração entre o Município e o INRB, I.P. em diferentes domínios e através 
de projectos específicos dentro de uma lógica de parceria. ---------------------------------------------------------------  

Disposição Terceira  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Domínios de Colaboração) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sem impedimento de posteriores desenvolvimentos, ficam desde já identificados os seguintes 
domínios de colaboração entre o Município e o INRB, I.P.: ---------------------------------------------------------------  

1.  Divulgação de informação e promoção de iniciativas técnico-científicas e empresariais no âmbito 
do desenvolvimento de frutos secos e, mais especificamente, de nozes; --------------------------------------------  

2. Actividades técnico-científicas relacionadas com as áreas da fruticultura e actividades de 
formação, nomeadamente, poda e enxertia; nutrição; análise de terra e foliar, instalação e condução 
do pomar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Apoio técnico na multiplicação de material vegetativo e tratamento sanitário dos frutos de casca 
rija;    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Acções de demonstração de práticas de colheita mecânica, descasque, lavagem e secagem de 
nozes.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disposição Quarta  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Acompanhamento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O acompanhamento do INRB, I.P. desenvolver-se-á, numa primeira fase, ao nível: ---------------  

1. Das acções de intervenção, sensibilização e formação;  -----------------------------------------------------------------  
2. Da promoção e demonstração de boas práticas relativamente aos frutos de casca rija. -------------------  

Disposição Quinta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Financiamento) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O financiamento das actividades decorrentes do presente protocolo deverá ser, sempre que 

se verifique elegibilidade da despesa, assegurada pelo Quadro de Referência Estratégico Nacional – 
QREN. Sempre que tal não seja possível, as acções de acompanhamento referida na disposição 
anterior serão financiadas pelo Município, mediante orçamento a apresentar pelo INRB, I.P., caso a 
caso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disposição Sexta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Da responsabilidade do Município) ----------------------------------------------------------------------------------  
O Município compromete-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. Colaborar com o INRB, I.P., no sentido de promover os projectos e acções que possibilitem uma 
melhoria no mútuo reconhecimento público. -----------------------------------------------------------------------------------   

Disposição Sétima---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Da responsabilidade da ENFVN) -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O INRB, I.P., através do INIA, compromete-se a: -------------------------------------------------------------------------  
1. Auscultar o Município na definição do projecto de sensibilização, nomeadamente, nos seus 

objectivos e prioridades; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Designar uma equipa técnica para a coordenação das actividades que venham a ser 

desenvolvidas no âmbito do presente Protocolo. ------------------------------------------------------------------------------  
Disposição Oitava ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Sigilo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O INRB, I.P. e o Município comprometem-se a manter sob estrito sigilo toda a informação e 

conhecimentos a que tenham acesso no âmbito deste protocolo e que possuam natureza 
confidencial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disposição Nona -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 (Duração) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Este protocolo é válido e eficaz por tempo indeterminado a partir da data da sua assinatura, 

podendo ser objecto de revisão por acordo das partes. ---------------------------------------------------------------------  
Disposição Décima  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Denúncia) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Qualquer dos outorgantes pode denunciar o presente protocolo através de comunicação 

escrita em correio registado com aviso de recepção enviada para a sede do outro outorgante com 
uma antecedência mínima de 90 dias, sem prejuízo da conclusão das acções que se encontrem em 
curso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disposição Décima Primeira ---------------------------------------------------------------------------------------------  
(Interpretação) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Todas as dúvidas e omissões que resultarem da aplicação deste protocolo serão Todas as dúvidas e omissões que resultarem da aplicação deste protocolo serão Todas as dúvidas e omissões que resultarem da aplicação deste protocolo serão Todas as dúvidas e omissões que resultarem da aplicação deste protocolo serão 

resolvidas por comum acordo das partes, tendo em consideração os objectivos nele fixados.resolvidas por comum acordo das partes, tendo em consideração os objectivos nele fixados.resolvidas por comum acordo das partes, tendo em consideração os objectivos nele fixados.resolvidas por comum acordo das partes, tendo em consideração os objectivos nele fixados.    
Disposição Décima Segunda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Foro) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para a resolução das questões emergentes do presente protocolo será competente o foro Para a resolução das questões emergentes do presente protocolo será competente o foro Para a resolução das questões emergentes do presente protocolo será competente o foro Para a resolução das questões emergentes do presente protocolo será competente o foro 

da Comarca de Penela, com expressa renúncia a qualquer outro.da Comarca de Penela, com expressa renúncia a qualquer outro.da Comarca de Penela, com expressa renúncia a qualquer outro.da Comarca de Penela, com expressa renúncia a qualquer outro.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
Assinado em Penela , aos ……..dias do mês de …………. do ano de dois mil e oito, em dois 

exemplares, em língua portuguesa, sendo igualmente válidos ambos os originais. -----------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do presente protocolo, 
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autorizando o senhor Presidente a outorgá-lo em seu nome.  -----------------------------------------------------------  
    
9. PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER DA QUINTA DA PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER DA QUINTA DA PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER DA QUINTA DA PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER DA QUINTA DA CERCA CERCA CERCA CERCA ––––    PROTOCOLO DE PROTOCOLO DE PROTOCOLO DE PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIASCOLABORAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIASCOLABORAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIASCOLABORAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS:::: Pelo senhor Presidente foi presente a 
proposta adiante transcrita, com vista à transferência para a Junta de Freguesia do Espinhal do direito 
de utilização e gestão do Complexo Desportivo e de Lazer da Quinta da Cerca, propriedade do 
Município, através do protocolo anexo à mesma. -----------------------------------------------------------------------------         

Proposta:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência conferida pelo artº 64º, nº 6, 

alínea a) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, aprove o presente protocolo de delegação de competências e o faça presente à Assembleia 
Municipal para autorização ao abrigo do artº 53º, nº 2, alínea s) do referido diploma legal. -----------------  

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS ---------------------  
COMPLEXO DESPORTIVO E DE LAZER DA QUINTA DA CERCA -----------------------------------------  

O Complexo Desportivo e de Lazer da Quinta da Cerca constitui um equipamento municipal 
especialmente vocacionado para a prática desportiva e para a ocupação lúdica de tempos livres. 

Destinado a um público-alvo heterogéneo, assume particular relevância para os estratos 
etários mais jovens e fisicamente mais activos, sem prejuízo de constituir também um óptimo 
recurso para todos aqueles que, recorrendo a actividades fisicamente menos exigentes, pretendam 
usufruir de um espaço de convívio e relaxamento que combina a proximidade ao centro urbano com a 
fruição da natureza nas margens da Ribeira da Azenha. --------------------------------------------------------------------  

Paralelamente, impõe-se reconhecer que, sem qualquer limite à sua utilização em função da 
residência do utilizador, este equipamento municipal visa essencialmente responder às necessidades 
da população da freguesia do Espinhal e localidades envolventes. -----------------------------------------------------  

Esta realidade impõe a adopção de medidas de gestão que se traduzam pelo respeito do 
princípio da proximidade numa lógica de gestão local associada à necessária responsabilização pela 
manutenção e conservação corrente do equipamento.----------------------------------------------------------------------  

Assim, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que as freguesias consubstanciam no quadro político administrativo do País a 

entidade pública com maior proximidade ao cidadão e ao território; -------------------------------------------------  
Considerando a possibilidade legal de as Câmaras Municipais, sob autorização das 

Assembleias Municipais, proporem e as Freguesias aceitarem a transferência de competências; 
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência conferida pelo artº 64º, nº 6, 

alínea a) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, aprove o presente protocolo de delegação de competências e o faça presente à Assembleia 
Municipal para autorização ao abrigo do artº 53º, nº 2, alínea s) do referido diploma legal. -----------------  

PropostaPropostaPropostaProposta    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
O Município de Penela, adiante designado por Município, Pessoa Colectiva nº 506778037, 

representado pelo Presidente da respectiva Câmara Municipal, Paulo Jorge Simões Júlio, e a 
Freguesia de Espinhal, adiante designada abreviadamente por Freguesia, Pessoa Colectiva nº 
680037055, representada pelo respectivo Presidente de Junta, Sr. Jorge Carlos Antunes Pereira, 
acordam na celebração do presente protocolo, regido pelas cláusulas que se seguem: -----------------------  

Cláusula 1ªCláusula 1ªCláusula 1ªCláusula 1ª    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
(Enquadramento Legal)(Enquadramento Legal)(Enquadramento Legal)(Enquadramento Legal)    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
O presente protocolo é celebrado no uso das atribuições cometidas aos Municípios nos 

termos da alínea c) do nº 1 do art. 13º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, e das competências da 
Câmara Municipal previstas na alínea c) do nº 6 do art. 64º, e das competências da Junta de 
Freguesia previstas na alínea c) do nº 5 do art. 34º, conjugados com o art. 66º do Decreto-Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 5 de Janeiro. ------------------  

Cláusula 2ªCláusula 2ªCláusula 2ªCláusula 2ª    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
(Objecto)(Objecto)(Objecto)(Objecto)    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
O objecto do presente protocolo é constituído pelo direito de utilização do Complexo 
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Desportivo e de Lazer da Quinta da Cerca, localizado na Urbanização da Quinta da Cerca, na Vila do 
Espinhal, adiante designado por Parque, que é propriedade do Município. ----------------------------------------  

Cláusula 3ªCláusula 3ªCláusula 3ªCláusula 3ª    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
(Obrigações do Município)(Obrigações do Município)(Obrigações do Município)(Obrigações do Município)    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
O Município obriga-se a: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.1.1. Transferir para a Freguesia a gestão e administração do parque identificado na Cláusula 2ª;    
2.2.2.2. Transferir para a Freguesia, anualmente, a quantia de 6.000,00 € (seis mil euros), como 

contrapartida financeira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------     
3.3.3.3. Responsabilizar-se pela manutenção estrutural dos edifícios e equipamentos; ---------------------     
4.4.4.4. Elaborar, em articulação com a Junta de Freguesia, e aprovar nos órgãos próprios, os 

Regulamentos e demais normativos que sejam considerados necessários para o normal 
funcionamento do equipamento; ---------------------------------------------------------------------------------------     

5.5.5.5. Estabelecer, em articulação com a Junta de Freguesia, as tarifas de utilização das diversas 
valências, incluindo as respectivas actualizações e alterações; ---------------------------------------------     

6.6.6.6. Verificar do cumprimento das obrigações assumidas pela Junta de Freguesia no presente 
protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Cláusula 4ªCláusula 4ªCláusula 4ªCláusula 4ª    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
(Obrigações da Freguesia)(Obrigações da Freguesia)(Obrigações da Freguesia)(Obrigações da Freguesia)    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
A Freguesia obriga-se a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.1.1. Utilizar as instalações apenas e só para os fins a que as mesmas estão destinadas; ---------------     
2.2.2.2. Não permitir a realização de qualquer actividade sem acautelar as competentes medidas de 

segurança das instalações; -------------------------------------------------------------------------------------------------     
3.3.3.3. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da aquisição de bens e serviços inerentes ao 

funcionamento do complexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------     
4.4.4.4. Responsabilizar-se pela limpeza e manutenção corrente do parque. ---------------------------------------     
5.5.5.5. Cumprir e fazer cumprir escrupulosamente todas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis às actividades a desenvolver. -------------------------------------------------------------------------------------------     
Cláusula 5ªCláusula 5ªCláusula 5ªCláusula 5ª    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
(Encargos financeiros)(Encargos financeiros)(Encargos financeiros)(Encargos financeiros)    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1. 1. 1. 1. Os encargos financeiros para o Município, directamente decorrentes da execução do 
presente Protocolo, são os previstos na Cláusula 3ª, nº 2. -----------------------------------------------------------------  

2. A transferência da contrapartida financeira será objecto de actualizações anuais, a partir do 
ano de 2010, calculadas com base no valor da inflação a 31 de Dezembro do ano imediatamente 
anterior.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Cláusula 6ªCláusula 6ªCláusula 6ªCláusula 6ª    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
(Período de vigência)(Período de vigência)(Período de vigência)(Período de vigência)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

1.1.1.1. O presente Protocolo é válido até 31 de Dezembro de 2013. --------------------------------------------------     
2.2.2.2. Não se verificando a denúncia prevista na Cláusula 7ª considera-se o Protocolo 

automaticamente prorrogado por períodos de cinco anos. ---------------------------------------------------------------     
Cláusula 7ªCláusula 7ªCláusula 7ªCláusula 7ª    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
(Extinção)(Extinção)(Extinção)(Extinção)    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
O presente protocolo extingue-se mediante denúncia por escrito, devidamente 

fundamentada, formulada por qualquer das partes com a antecedência mínima de 60 dias.        
Cláusula 8ªCláusula 8ªCláusula 8ªCláusula 8ª    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
    (Entrada em vigor) (Entrada em vigor) (Entrada em vigor) (Entrada em vigor)     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
O presente protocolo produz efeitos a partir do dia 1 de Outubro de 2008, precedida da 

respectiva aprovação formal e material pelos órgãos competentes do Município e da Associação. 
 ----------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os termos do presente protocolo e 
submete-lo a aprovação da Assembleia Municipal.  --------------------------------------------------------------------------     

    
10. 10. 10. 10. PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO TEMPORÁRIO DE PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO TEMPORÁRIO DE PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO TEMPORÁRIO DE PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO TEMPORÁRIO DE 

TÁXITÁXITÁXITÁXI:::: Pelo senhor Vice-Presidente foi explicado o interesse da proposta adiante transcrita, dando 
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conta das várias solicitações dos munícipes, sobretudo os mais idosos, para a criação de um  lugar 
para táxi, na zona do Mercado Municipal de Penela, alegando o difícil acesso àquela zona sobretudo 
em dias de feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Informação/Proposta ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Após manifesto interesse por parte dos profissionais de táxi com praça fixa nesta vila de 

Penela, e com base no número três do artigo oitavo (Locais e Regras de Estacionamento), analisada a 
referida pretensão, propõe-se à Câmara Municipal a criação de um local de estacionamento 
temporário, para dois lugares de táxi junto ao Mercado Municipal de Penela, nos dias de mercado 
(Quinta-feira), facilitando assim a prestação deste serviço aos utentes pelo facto da proximidade ao 
local de feira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este local será devidamente assinalado através de uma placa de sinalização vertical e a 
utilização deste estacionamento temporário deverá obedecer ao ponto seis deste mesmo artigo 
(oitavo), a “utilização pelos táxis deve obedecer à ordem de chegada”. ----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de um local de 
estacionamento temporário, de táxi, no local supramencionado, de acordo com o proposto na 
informação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

10. CASA DA CRIANÇA CASA DA CRIANÇA CASA DA CRIANÇA CASA DA CRIANÇA ––––    TABELA DE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARESTABELA DE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARESTABELA DE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARESTABELA DE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES::::    Pelo senhor 
Presidente foi proposto a alteração, à tabela das Mensalidades da Casa da Criança de Penela, para o 
ano lectivo ora iniciado, fazendo presente o seguinte mapa comparativo, referentes aos diversos 
escalões:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

    

Escalão 

Ano Lectivo 2008 / 2009 

Rendimento per capita/mês (SnN= 426,00€) 
Mensalidade proposta 

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 €  
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15                      486,73 €                       562,88 €              105,00 €  

16                      562,89 €                       638,99 €              115,00 €  

17                      639,00 €  sem limite             130,00 €  

 

A Câmara Municipal, após análise do assunto deliberou, por unanimidade, concordar com 
os valores apresentados para o próximo ano lectivo dois mil e oito dois mil e nove.  --------------------------     

    
11. EDUCAÇÃO PRÉEDUCAÇÃO PRÉEDUCAÇÃO PRÉEDUCAÇÃO PRÉ----ESCOLAR E 1º. CEB ESCOLAR E 1º. CEB ESCOLAR E 1º. CEB ESCOLAR E 1º. CEB ––––    COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA ––––    

TABELATABELATABELATABELA    DE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARESDE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARESDE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARESDE COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES:::: 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: -------------  

   

PréPréPréPré----Escolar Escolar Escolar Escolar ----    MensalMensalMensalMensal    
          

% SmN 

2008 - SmN 2008200820082008    

                          426,00 €  
MensalidadeMensalidadeMensalidadeMensalidade    % SmN% SmN% SmN% SmN    

 de  a 

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

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

3º Escalão 150%     426,01 €      639,00 €                                                  28,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00 €     6,57%6,57%6,57%6,57%    

4º Escalão   639,01  Ilimitado                                                  35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 €     8,22%8,22%8,22%8,22%    

    
    
1º CEB 1º CEB 1º CEB 1º CEB ----    MensalMensalMensalMensal    

           

% SmN 

2008 - SmN 2008200820082008    

                          426,00 €  
MensalidadeMensalidadeMensalidadeMensalidade    % SmN% SmN% SmN% SmN    

 de  a 

1º Escalão 50%             -   €      213,00 €                                                          6,06,06,06,00 € 0 € 0 € 0 €     1,41%1,41%1,41%1,41%    

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

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

4º Escalão   639,01  Ilimitado                                                  22,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 €     5,16%5,16%5,16%5,16%    

    
    

1º CEB e Pré1º CEB e Pré1º CEB e Pré1º CEB e Pré----EscolarEscolarEscolarEscolar----    Só interrupções Só interrupções Só interrupções Só interrupções lectivas Natal e Páscoa (por cada uma)lectivas Natal e Páscoa (por cada uma)lectivas Natal e Páscoa (por cada uma)lectivas Natal e Páscoa (por cada uma)    

% SmN 

2008 - SmN 2008200820082008    
        

426,00 € MensalidadMensalidadMensalidadMensalidad
eeee    

% SmN% SmN% SmN% SmN            
de a 

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

        

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

33,00 € 33,00 € 33,00 € 33,00 €     
7,75%7,75%7,75%7,75%    

        

3º Escalão 150%     426,01 €      639,00 €  
                                                

55,00 € 55,00 € 55,00 € 55,00 €     
12,91%12,91%12,91%12,91%    

        

4º Escalão   639,01  Ilimitado  
                                                

73,00 € 73,00 € 73,00 € 73,00 €     
17,14%17,14%17,14%17,14%    
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1º CEB e Pré1º CEB e Pré1º CEB e Pré1º CEB e Pré----Escolar Escolar Escolar Escolar ----    Só Férias Grandes (desde o final das aulas até 31 de Julho)Só Férias Grandes (desde o final das aulas até 31 de Julho)Só Férias Grandes (desde o final das aulas até 31 de Julho)Só Férias Grandes (desde o final das aulas até 31 de Julho)    

% SmN 

2008 - SmN 2008200820082008    
        

                          426,00 €  MensalidadMensalidadMensalidadMensalidad
eeee    

% SmN% SmN% SmN% SmN            
 de  a 

        

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

4,93%4,93%4,93%4,93%    
        

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

10,33%10,33%10,33%10,33%    
        

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

18,08%18,08%18,08%18,08%    
        

4º Escalão   639,01  Ilimitado  
                                                
90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 €     

21,13%21,13%21,13%21,13%    
        

A Câmara Municipal, após análise do assunto deliberou, por unanimidade, concordar com 
os valores apresentados para o corrente ano lectivo, dois mil e oito dois mil e nove.  -------------------------     

 

13. EMPREITADA “LIGAÇÃO IC3/CUMIEIRA” 13. EMPREITADA “LIGAÇÃO IC3/CUMIEIRA” 13. EMPREITADA “LIGAÇÃO IC3/CUMIEIRA” 13. EMPREITADA “LIGAÇÃO IC3/CUMIEIRA” ––––    ““““EXPROPRIAÇÕESEXPROPRIAÇÕESEXPROPRIAÇÕESEXPROPRIAÇÕES””””:::: Na sequência da 
adjudicação da empreitada mencionada em epígrafe e, tendo em conta a deliberação de dois de 
Junho do corrente ano, relativamente à aprovação dos valores para indemnização aos particulares 
afectados, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa das indemnizações a 
seguir transcrito, no qual constam os valores a atribuir aos seus proprietários: ----------------------------------     

MMMMapa de apa de apa de apa de IndemnizaçõesIndemnizaçõesIndemnizaçõesIndemnizações    ----    Ligação IC3 CumeeiraLigação IC3 CumeeiraLigação IC3 CumeeiraLigação IC3 Cumeeira    
Nº.Nº.Nº.Nº.    
parcelaparcelaparcelaparcela    

ProprietárioProprietárioProprietárioProprietário    
/morada/morada/morada/morada    NIFNIFNIFNIF    freguesiafreguesiafreguesiafreguesia    RústicaRústicaRústicaRústica    área/m2área/m2área/m2área/m2    

CulturaCulturaCulturaCultura
/Mato/Mato/Mato/Mato    árvoresárvoresárvoresárvores    UrbanaUrbanaUrbanaUrbana    área/m2área/m2área/m2área/m2    valor totalvalor totalvalor totalvalor total    

1 

Avelino Luís 
Duarte - Venda 
das Figueira   Cumieira 7100 13 mato 1 oliveir1 oliveira   50,40 € 

2 

Avelino Luís 
Duarte - Venda 
das Figueira   Cumieira 7105 2 mato       1,60 € 

3  Em negociação                   

4  Em negociação                   

5  Em negociação                   

6 
José Mendes 
Vaz - Câneve 104608951 Cumieira 1782 163 Cultura       260,80 € 

7  Em negociação                   

8  Em negociação                   

9  Em negociação                   

10 

Rosalina Faria - 
Quinta da 
Várzea, lote E - 
3º. Esqº - 3040-
267 Coimbra   Cumieira 1790 294 mato       235,20 € 

11 

Rosalina Faria - 
Quinta da 
Várzea, lote E - 
3º. Esqº - 3040-
267 Coimbra   Cumieira 1790 57 mato       45,60 € 

12  Em negociação                   

13 
Maria Avelar - 
Cumieira   Cumieira 

(1/2) 
1801 32 mato       25,60 € 
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13 

Armando 
Godinho - 
Cumieira 118415417 Cumieira 

(1/2) 
1801 32 mato       25,60 € 

14  Em negociação                   

15  Em negociação                   

16 

João Rodrigues 
Ladeira - Quinta 
da Várzea, lote E 
3ºEsqº - 3040-
267 Coimbra   Cumieira 1803   mato       59,20 € 

17 

João Rodrigues 
Ladeira - Quinta 
da Várzea, lote E 
3ºEsqº - 3040-
267 Coimbra   " "   "         

18 

Maria de Fátima 
Freire Lopes 
Silva - Coimbra   Cumieira 

(1/2) 
2058 33 mato       26,40 € 

19 

Raul Freire 
Lopes da Silva - 
Venda das 
Figueira 185034039 Cumieira 

(1/2) 
2058 22 mato       17,60 € 

20  Em negociação                   

21 

Maria Isabel 
Avelar Freire 
Gomes - 
Cumieira   Cumieira   152 mato       121,60 € 

22 
 Junta freguesia 
Cumieira                   

23 
 Negociação em 
curso                   

24 

 Aguarda 
alteração à 26 e 
27                   

25 
 Negociação em 
curso                   

26 
 Em alteração ao 
projecto                   

27                     

28 

Ricardo Mendes 
Palaio - 
Cumieira 171100379 Cumieira   397 cultura 

6 
oliveiras 39ml   4.235,00 € 

29 

Eduardo Jorge 
Mendes 
Fernandes 
Parente - Camela 
- Penela 163930341 Cumieira 1855 41 cultura 1 oliveira 2.00ml   265,60 € 

30 

Armando 
Godinho - Rua 
Combatentes 
G.Guerra,25 
3240-133 Ansião 118415417 Cumieira 1856 321 cultura 

4
”
  48ml   4.513,60 € 

31 

Olinda Mineiro 
ou Emília 
Mineiro - Venda 
das Figueiras   Cumieira 1857 104 cultura 

2 
oliveiras 

25.00m
l   2.246,00€ 

32 

Armando 
Godinho - Rua 
Combatentes G. 118415417 Cumieira 700 185       72 1.736,00 € 
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Guerra, 25 3240-
133 Ansião 

33 

Camilo 
Oliveira dos 
Santos - 
Cumieira  142629286 Cumieira 698/699 555 

Cul
tur
a 

8 
Olive
iras   25ml 3.208,00€ 

34 
 Em 
negociação                   

35 
 Em 
negociação                   

36 
 Em 
negociação                   

37 
 Em 
negociação                   

38 

Avelino Luís 
Duarte - 
Venda das 
Figueiras   Cumieira   1 

cul
tur
a 

4 
olivei
ras     161,60 € 

39 

Avelino Luís 
Duarte - Venda 
das Figueiras   Cumieira   42 cultura 

3 
oliveiras   14354ml 1.335,52€ 

40  Em negociação                   

41 

Maria Graciete 
da Silva 
Joaquim - Venda 
das Figueiras 13225408 Cumieira   97 cultura 

3 
oliveiras   22559ml 2.079,90€ 

42 

José Emídio 
Mateus dos 
Santos - cabeça 
Redonda 17266825 Cumieira   12 cultura     12ml 979,20 € 

43 

José Emídio 
Mateus dos 
Santos - cabeça 
Redonda 17266825 Cumieira   147 cultura 

4 
oliveiras   25.190ml 2.410,00€ 

 

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 FAVACAL – Virgílio Rosa e Manuel Pedreira Pinto Virgílio Rosa e Manuel Pedreira Pinto Virgílio Rosa e Manuel Pedreira Pinto Virgílio Rosa e Manuel Pedreira Pinto que, solicitaram a limpeza dos 
arruamentos do seu lugar, o desentupimento de algumas valetas e a colocação de uma placa 
identificativa da aldeia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor vereador António Alves adiantou que a limpeza dos arruamentos é uma das 
competências da Junta de Freguesia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Presidente respondeu que irá falar com o senhor Presidente de Junta de Freguesia 
da Cumieira sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O senhor Manuel Pedreira Pinto referiu existirem dois caixotes de lixo, que embora estejam no sítio 
certo, em dias de vento não se seguram, dada a inclinação do piso. Referiu, ainda, que a estrada que 
em tempos se falou em abrir, e que não se concretizou devido a existir um proprietário que não o 
permitia, poderá ser agora realizada pois tal obstáculo foi ultrapassado, ou seja, não existe a 
necessidade da estrada passar no seu terreno. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Foi deixado o contacto ao senhor Vice-Presidente, que irá ao local.  ---------------------------------------   

 
De FARELO – Deonilde Rodrigues que, veio lembrar as seguintes questões: ------------------------  

- Ponto de água, arranjo da calçada junto à sua moradia e a necessidade de limpeza de caminhos 
florestais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  O senhor Presidente respondeu que, relativamente ao arranjo da calçada irá equacionar a 
solução ideal, que eventualmente passará pela colocação de asfalto. Sobre as restantes questões 
estão já registadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

De CARVALHAL DA SERRA – Maria Gracinda RamosMaria Gracinda RamosMaria Gracinda RamosMaria Gracinda Ramos que, solicitou ajuda para a resolução 
do problema da perda das águas provenientes de uma mina, naquela localidade, que eram 
aproveitadas para regar e que agora estão a ser desperdiçadas; --------------------------------------------------------  
- Solicitou a limpeza de alguns caminhos na sua localidade e o arranjo da estrada que vai das 
cancelas ao carvalhal, pelas alminhas, em tempos prometido. ----------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Presidente respondeu que irá falar com o senhor Presidente da Junta de freguesia 
do Espinhal sobre o assunto. Acrescentou que por vezes existem trabalhos de limpeza que não são 
viáveis, dada a inexistência de moradores. Tal não significa que não seja necessário realizá-los mas 
sim que existem situações prioritárias. Sobre o arranjo da estrada, referiu tratar-se de um trabalho 
muito dispendioso, sendo impossível a sua concretização durante o corrente ano, tendo em conta o 
parco orçamento camarário. Informou, no entanto, que irá ser feito ainda este ano o restante troço da 
estrada que vai do Miradouro ás Cancelas.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 
De TRAQUINAI – José Santos JoãoJosé Santos JoãoJosé Santos JoãoJosé Santos João que, referiu o facto de no seu lugar haver água muito 

boa e suficiente para abastecer a população, no entanto faz falta um filtro novo pois, a água é 
recepcionada com muita impureza. O filtro que existe está quase sempre entupido. Bastaria 
colocarem alguma brita junto à nascente para resolver a situação. Perguntou se é pretensão do 
Município colocar água da rede à disposição da população.  ------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Presidente respondeu que, dado o depósito existente ser muito velho, mandou fazer 
uma estimativa orçamental, para eventual colocação de água da rede naquele lugar pois, como é 
sabido, ninguém paga água. Relativamente à questão inicialmente colocada referiu que irá ser feita 
uma análise técnica.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De ESTRADA DE VIAVAI – Albertino RodriguesAlbertino RodriguesAlbertino RodriguesAlbertino Rodrigues que, a propósito da questão da falta de 
placas identificativas, deu conta do retirar da placa identificativa do lugar da Estrada de Viavai - 
Viavai, na estrada principal, junto à ponte nova. -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Presidente, sobre a questão da placa, informou tratar-se de um assunto da 
competência das Estradas de Portugal, pois trata-se de uma estrada nacional. Certamente o seu 
desaparecimento deve-se ao facto de ter ocorrido um acidente naquele local. ------------------------------------  
-O senhor Albertino, referiu ter ouvido dizer que um morador do Porto da Vila, que precisou de 
arranjar uma estrada, ao faze-lo alagou uns muros. Perguntou se foi verdade e se interveio a Brigada 
do Ambiente, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Vice-Presidente referiu ter havido alguém que passou no local, aquando das obras, e 
que, não gostando do que viu alertou a Câmara Municipal. De imediato foi mandada a fiscalização ao 
local. Pelo que sabe também a Brigada do Ambiente, de passagem no local actuou.  --------------------------  

 
De PODENTES – Vítor Rodrigues VieiraVítor Rodrigues VieiraVítor Rodrigues VieiraVítor Rodrigues Vieira, , , , na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia 

que, pediu a intervenção da Câmara para as seguintes situações: ------------------------------------------------------  
- Na EN 110, junto à curva a seguir à fonte, no sentido Vendas – Penela, deveriam ser colocados raids 
de segurança pois trata-se de uma curva muito perigosa. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Presidente referiu que, dado tratar-se de uma estrada nacional terá que se oficiar as 
Estradas de Portugal, alegando a segurança pública dos transeuntes. Sugeriu o envio formal do 
pedido para posterior reenvio às Estradas de Portugal, pela Câmara Municipal. ---------------------------------   
- Referiu a necessidade de limpar alguns caminhos florestais em falta, alegando o grande 
investimento da Junta de Freguesia em tout-venant. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Presidente informou que irá ser feita uma reunião sobre esse assunto. --------------------  
- Perguntou para quando está previsto o asfaltamento da Cheira e para a necessidade de reverem a 
questão do casal da Azenha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  O senhor Presidente respondeu que a situação da Cheira está contemplada numa 
empreitada, já adjudicada. Sobre a questão do Casal da Azenha já foi vista no local.  -------------------------  
- Terminou perguntando qual o ponto de situação do processo de revisão do PDM.  --------------------------  
 ----------- O senhor Presidente informou que, por força da nova legislação, surgiu a obrigatoriedade de 
realizar um estudo de Impacte Ambiental o que originou maior demora no processo. Deu conta que o 
mesmo terá ainda que ser aprovado pelos órgãos competentes e submetido a audição pública. ---------  
 

De CARVALHAIS    ––––    AlípioAlípioAlípioAlípio    BernardinoBernardinoBernardinoBernardino    quequequeque, perguntou se houve algum desenvolvimento 
relativamente à situação da valeta, junto à sua habitação. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Vice-Presidente, tomando a palavra, referiu ter ido ao local, sendo que, as manilhas 
irão ser substituídas por outras de trinta centímetros de diâmetro.  ---------------------------------------------------  
- Continuando, o senhor Alípio referiu pretender apenas, que lhe limpem a valeta e lhe resolvam o 
problema. Mas, se a água só segue em manilhas de quarenta, como o engenheiro Póvoa havia dito, 
como é que as manilhas de trinta, que lá pretendem colocar são suficientes para escoar as águas 
provenientes de dois ribeiros. Se haviam combinado limpar as valetas e retirar as manilhas porque 
não o fizeram, convenientemente. É que, os restos do cimento, provenientes da lavagem das 
betoneiras entupiram as valetas junto à sua casa. Se da do senhor Presidente se tratasse com certeza 
a situação estaria resolvida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  O senhor Vice-Presidente referiu tratar-se de uma decisão técnica, que desconhece ser ou não 
a mais acertada, não querendo no entanto questionar. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O senhor Presidente terminou, alegando não fazer sentido ter sido feito tamanho 
investimento e persistir a mesma ameaça. Anotou a questão e amanhã irá analisar, com mais 
detalhe, a questão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
PAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOS: - Foi presente a relação dos pagamentos efectuados durante o mês de 

Agosto último que importa em ququququatrocatrocatrocatrocentos e entos e entos e entos e trinta e setetrinta e setetrinta e setetrinta e sete    mil mil mil mil oitooitooitooitocentos e centos e centos e centos e sesssesssesssessentaentaentaenta    e quatro e quatro e quatro e quatro euroseuroseuroseuros 
e dezoitodezoitodezoitodezoito    cênticênticênticêntimosmosmosmos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Agosto 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 conhecimentoA Câmara Municipal tomou conhecimentoA Câmara Municipal tomou conhecimentoA 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 
DESPACHODESPACHODESPACHODESPACHO:::: Pelo Senhor Presidente foi apresentada a relação das adjudicações por ele efectuadas, 
durante o mês de Agosto último, a seguir indicadas:  -----------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento de “Contentores de recolha indiferenciada de resíduosContentores de recolha indiferenciada de resíduosContentores de recolha indiferenciada de resíduosContentores de recolha indiferenciada de resíduos”, ”, ”, ”, adjudicado à 
empresa Otto IndustrialOtto IndustrialOtto IndustrialOtto Industrial,,,,    S.AS.AS.AS.A, com sede em Montijo, pelo valor de cinco mil e novecentos e oitenta 
euros, acrescidos de Iva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento de “Serviço de Serviço de Serviço de Serviço de VigilânciaVigilânciaVigilânciaVigilância    e Segurança da XIX Feira do Mel do Espinhal e da e Segurança da XIX Feira do Mel do Espinhal e da e Segurança da XIX Feira do Mel do Espinhal e da e Segurança da XIX Feira do Mel do Espinhal e da 
XVI Feira XVI Feira XVI Feira XVI Feira AgrícolaAgrícolaAgrícolaAgrícola, Comercial e Industrial de Penela , Comercial e Industrial de Penela , Comercial e Industrial de Penela , Comercial e Industrial de Penela ––––    São Miguel 2008”, São Miguel 2008”, São Miguel 2008”, São Miguel 2008”, adjudicado à empresa 
A.S.F. A.S.F. A.S.F. A.S.F. ––––    Sociedade de Serviços de Vigilância e Alarmes, LSociedade de Serviços de Vigilância e Alarmes, LSociedade de Serviços de Vigilância e Alarmes, LSociedade de Serviços de Vigilância e Alarmes, Limitadaimitadaimitadaimitada, com sede em Coimbra, pelo valor 
de mil trezentos e trinta e dois euros, acrescidos de Iva; -------------------------------------------------------------------  

 - Empreitada de “Limpeza de bermas e valetas em caminhos e estradas municipaisLimpeza de bermas e valetas em caminhos e estradas municipaisLimpeza de bermas e valetas em caminhos e estradas municipaisLimpeza de bermas e valetas em caminhos e estradas municipais” ---- 
adjudicado à firma Calado & DuarteCalado & DuarteCalado & DuarteCalado & Duarte, limitada, , limitada, , limitada, , limitada, com sede em Penela, com sede em Penela, com sede em Penela, com sede em Penela, pelo valor de vinte e quatro mil 
quinhentos e cinquenta euros, acrescidos de Iva; -----------------------------------------------------------------------------   
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- Empreitada de “Terraplanagem da ZIP Terraplanagem da ZIP Terraplanagem da ZIP Terraplanagem da ZIP ––––    Lote 12Lote 12Lote 12Lote 12” ---- adjudicado à firma Isidoro Correia da Isidoro Correia da Isidoro Correia da Isidoro Correia da 
Silva, limitada, com sede em Penela, Silva, limitada, com sede em Penela, Silva, limitada, com sede em Penela, Silva, limitada, com sede em Penela, pelo valor de quarenta e sete mil quinhentos e dezasseis euros 
e dezassete cêntimos, acrescidos de Iva; -----------------------------------------------------------------------------------------   

- Empreitada de “Pavimentação e Repavimentação em calçada em vários lugares e Pavimentação e Repavimentação em calçada em vários lugares e Pavimentação e Repavimentação em calçada em vários lugares e Pavimentação e Repavimentação em calçada em vários lugares e 
execução de passeio na zona industrial de Penelaexecução de passeio na zona industrial de Penelaexecução de passeio na zona industrial de Penelaexecução de passeio na zona industrial de Penela” ---- adjudicado à firma Gadanha Pavimentos, Gadanha Pavimentos, Gadanha Pavimentos, Gadanha Pavimentos, 
limitada, com sede em Penela, limitada, com sede em Penela, limitada, com sede em Penela, limitada, com sede em Penela, pelo valor de vinte e sete mil setecentos e oitenta e quatro euros e 
cinquenta cêntimos, acrescidos de Iva; --------------------------------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTOENCERRAMENTOENCERRAMENTOENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, sendo dezassete horas e vinte 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 Reis) 

 

    _______________________________ 
 (António José Santos Antunes Alves) 

 
A Técnica Superior, 

________________________ 
(Maria Leonor dos Santos Carnoto) 


