
 

 

 

 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 

Realizada no dia 17 de Novembro de 2008. 

Acta n.º 22/2008 

 --------------- No dia dezassete de Novembro de dois mil e oito, na vila de Penela, Edifício dos Paços do  
Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, reuniu esta, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Eng.º. Paulo Jorge Simões Júlio, estando presentes os Senhores Vereadores José Carlos 
Fernandes dos Reis, João Rui Faustino Horta, António José dos Santos Antunes Alves e Dr. Sílvio 
Simões Lourenço de Carvalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

ANTES da ORDEM do DIA 

1. Informações 
2. Outras intervenções 

 

O R D E M   do   D I A 

1. Leitura e aprovação da acta anterior 
2. Projectos e requerimentos de obras particulares 
3. Requerimentos diversos 
4. Expediente vário 
5. Recenseamento Geral da População/Habitação – Protocolo de Colaboração com o INE 
6. Guardaria do castelo de Penela – proposta de alteração a Acordo de Colaboração com a 

AHBVP 
7. IRS – Reembolso a Arlete Jorge Santos 
8. Penela Presépio 08 – Núcleo do Espinhal – Protocolo de Colaboração com a Junta de 

Freguesia do Espinhal 
9. Programa Agris – Projecto 2004.30.001742.5 – Auditoria 

10. Transportes Escolares: 
10.1 – Protocolo com a Junta de Freguesia do Espinhal 
10.2 – Protocolo dom a Junta de Freguesia de Cumieira 

 11. Programa “Penelajovem”  
11.1- Atribuição de apoio à 1ª. Infância  

12.Apoios Municipais: 
12.1 – Escola Tecnológica e Profissional de Sicó 

13. Procedimento concursal para o provimento do cargo de chefe de divisão de cultura, 
turismo, desporto e juventude – homologação de lista 

14. Empreitada de “Remodelação de espaço de Restauração”  
14.1 – Proposta de trabalhos a mais 
14.2 – Proposta de trabalhos a menos 

15. Zona Industrial de Penela – proposta de cedência do lote nº. 13 
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--------- Sendo catorze horas e trinta minutos o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 
entrando-se na apreciação dos assuntos constantes da ordem de trabalhos;  ------------------------------------  

 ----------- FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número duzentos 
e vinte o qual apresenta os seguintes valores: SALDO EM DOCUMENTOS: - vinte e oito mil 
seiscentos e quarenta e seis euros e noventa cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - 
trezentos e vinte oito mil duzentos e dezasseis euros e trinta e nove cêntimos; SALDO EM 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: - duzentos e quarenta mil trezentos e sessenta e um euros e 
cinquenta e sete cêntimos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.  --------------------------------------------------------------------------  
 

I N F O R M A Ç Õ E S 

O Senhor Presidente informou:  --------------------------------------------------------------------------------------  
- No próximo Domingo terá lugar no CISED, durante a tarde, a apresentação pública dos 

investimentos de água e saneamento, a realizar no concelho pela empresa Águas do Mondego, no 
âmbito da integração do concelho no Sistema Multimunicipal do Baixo Mondego. A apresentação 
conta com a presença do Presidente do Conselho de Administração da Águas do Mondego S.A. e do 
Presidente do Município de Penela. Referiu, ainda, que o concurso público será lançado durante a 
semana, prevendo-se um investimento total de cerca de dez milhões de euros.  --------------------------------  

- O terceiro Fórum de Desenvolvimento Económico registou um enorme sucesso, quer pela 
qualidade das apresentações nele expostas, quer pela participação de grande número de pessoas, 
que estiveram presentes durante o dia, assistindo e participando na discussão dos vários painéis.  ----  

- No passado Sábado, teve lugar no Auditório da Biblioteca Municipal a entrega dos 
diplomas Técnico-profissionais, nível três, dos três pólos da Escola tecnológica e Profissional do 
Sicó. Formulou votos de felicidades quer pessoais quer profissionais para todos os alunos finalistas.   
 

OUTRAS INTERVENÇÕES: 
 

O senhor Vereador Rui Horta: -----------------------------------------------------------------------------------------  
- Relativamente às obras previstas para o campo de futebol de São Jorge, perguntou para 

quando estão previstas e qual o ponto de situação do processo. -------------------------------------------------------  
 ---------- O senhor Presidente referiu que o processo de concurso ainda está a aguardar o visto do 
Tribunal de Contas. Informou, ainda, que a Câmara, tendo realizado uma candidatura ao POVT, 
continua à espera de decisão final, condição desencadeada pelo Governo no sentido de dotar com o 
primeiro relvado sintético os concelhos de Portugal que ainda não possuem este tipo de 
equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O senhor Vice-Presidente disse corroborar as palavras do senhor Presidente pois esteve 
presente em duas reuniões no Instituto do Desporto, tendo-lhe sido dito que teriam de abrir 
concurso rapidamente e parar na fase da adjudicação. O facto é que tudo isso foi feito e ao ser 
remetido para o POVT, tudo está na mesma. -----------------------------------------------------------------------------------  
 

2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES: De Pedro Manuel 
Bandeira Dias e mulher, residentes em Beduíno, concelho de Estarreja, solicitando a aprovação de 
um projecto de arquitectura para ampliação de uma moradia no lugar de Pardieiros, freguesia de 
Espinhal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitectura. -----------------------  
 
- De Leonor Augusta Passos Rodrigues Gomes do Carmo, residente em Espinhal, 

concelho de Penela, solicitando a aprovação de um projecto de arquitectura para reconstrução de 
uma moradia na Rua de santo Cristo, vila e freguesia de Espinhal. ----------------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitectura. -------------------------------------  
 

3. REQUERIMENTOS DIVERSOS:  -----------------------------------------------------------------------------------  
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4. EXPEDIENTE VÁRIO: -------------------------------------------------------------------------------------------   

 
5. RECENSEAMENTO GERAL DA POPULAÇÃO/HABITAÇÃO – PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO COM O INE: Pelo senhor Presidente foi presente a minuta do protocolo adiante 
transcrito, a celebrar com o Instituto Nacional de Estatística, no âmbito do recenseamento geral da 
população e habitação a realizar no ano de 2011, salientando a mais valia que o mesmo significará 
em termos de agilidade de informação geográfica de suporte à realização do mesmo: ------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  --------------------------------------------------------------------------------  -------  
Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------  
 - a necessidade de redefinir com objectividade o quadro de colaboração entre o Instituto Nacional 
de Estatística, IP (INE) e os Municípios, por força da dinâmica própria do processo de actualização 
da Infra-estrutura de Referenciação Geográfica (IRG), com o aparecimento de novas vertentes de 
actuação;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 - O papel dos Municípios na preparação e realização do XV Recenseamento Geral da População e do 
V Recenseamento Geral da Habitação, consubstanciado em Legislação Censitária, e a exemplo de 
anteriores operações censitárias;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Fundamental serem encontradas formas de colaboração conjuntas que respondam às exigências 
que um projecto desta natureza comporta, visando a construção e actualização de infra-estruturas de 
informação geográfica harmonizadas, de extrema importância para o INE mas igualmente 
fundamentais para a eficaz gestão e ordenamento do território municipal por parte dos Municípios;  
- Que a colaboração estreita entre o INE e a Câmara Municipal de Penela se reveste de enorme 
importância para a concretização dos objectivos propostos, que assumem agora particular relevância 
para a tarefa de construção da infra-estrutura geográfica de suporte à realização do XV 
Recenseamento Geral da População e do V Recenseamento Geral da Habitação, a terem lugar em 
2011;   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entre:  -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, IP, adiante abreviadamente designado por INE, 
instituto público integrado na administração indirecta do Estado, e dotado de autonomia 
administrativa, pessoa colectiva no 502237490, com sede na Av. António José de Almeida nº. 2, em 
Lisboa, representado neste acto pela sua Presidente, Dr.ª Alda Maria das Neves Carneiro de Caetano 
Carvalho, na qualidade de primeiro outorgante,  -----------------------------------------------------------------------  
e   ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA, adiante designada por CM de Penela, pessoa colectiva nº 
506778037, com sede na Praça do Município, em Penela, representada neste acto pelo seu 
Presidente, Paulo Jorge Simões Júlio, na qualidade de segundo outorgante,  ---------------------------------  
é celebrado o presente Protocolo de Colaboração o qual se rege pelas cláusulas seguintes:  ---------------  
Cláusula 1ª. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Objecto  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O presente Protocolo tem por objecto especificar as formas de colaboração entre o INE e a CM de 
Penela, com vista à construção e actualização de uma infra-estrutura geográfica de suporte à 
realização de operações estatísticas de recolha de dados no âmbito do Sistema Estatístico Nacional 
(SEN), designadamente as operações de natureza censitária, bem como a implementação e 
manutenção de um sistema digital de georreferenciação, de acordo com as especificações 
estabelecidas pelo INE e compreendendo os seguintes projectos: ----------------------------------------------------   
a) Base Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI)  --------------------------------------------------------  
Componente poligonal da IRG do INE, correspondente à divisão territorial de cada uma das 
freguesias do País. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Constitui uma base poligonal hierarquizada, cuja unidade mínima de representação é a subsecção 
estatística.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Esta base integra também toda a informação de natureza linear e alfanumérica, relativa a toponímia 
(tipo/designação de artéria e números de polícia).  --------------------------------------------------------------------------  
b) Base Geográfica de Edifícios (BGE)  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Base de natureza pontual referente a edifícios. ---------------------------------------------------------------------------------  
Este nível de informação é constituído pela georreferenciação de edifícios destinados à habitação e 
tem como fonte de actualização principal o Sistema de Indicadores de Operações Urbanísticas 
(SIOU), que compreende um vasto conjunto de indicadores estatísticos referentes ao licenciamento 
e à conclusão de obras de edificação, fornecidos periodicamente pelos Municípios.  --------------------------  
Complementarmente, a BGE poderá integrar também a componente do edificado relativo a 
equipamentos estruturantes do território municipal.  ------------------------------------------------------------------------  
Cláusula 2ª.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obrigações do INE  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O INE obriga-se a fornecer à CM de Penela:  --------------------------------------------------------------------------------  
a) Uma cópia, em suporte digital, da versão preliminar da BGRI 2011, integrada com a Carta 
Administrativa Oficial de Portugal (CAOP versão no momento em vigor), referente ao Município de 
Penela, no formato de exportação ESRI shapefile ou outros compatíveis com os utilizados na CM, 
desde que solicitados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) As especificações técnicas para a validação da BGRI e acompanhamento técnico, tendo em vista 
um critério de harmonização nacional.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Uma cópia das versões finais da BGRI, referentes ao Município de Penela,  -----------------------------------  
específicas de cada operação censitária. ------------------------------------------------------------------------------------------  
d) A password e o login de acesso à aplicação Web SIOU para georreferenciação do licenciamento 
municipal, bem como as respectivas especificações técnicas de utilização.  ----------------------------------------  
2. Constitui igualmente obrigação do INE, perante a CM de Penela, a cedência da informação 
estatística respeitante à sua área de intervenção, constante do anexo 1 ao presente protocolo, e que 
dele faz parte integrante, referente a:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Censos 1991, 2001 e 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) SIOU  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Recenseamento Geral Agrícola (RGA)  -----------------------------------------------------------------------------------------  
d) Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE) --------------------------------------------------------------------------------------  
e) Demografia  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula 3ª.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obrigações da CM de Penela ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A CM de Penela obriga-se a:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Ceder ao INE a informação auxiliar necessária para a produção, da versão preliminar da BGRI 
2011, disponibilizando designada mente a que se reporta a perímetros de lugar, toponímia e 
indicadores de expansão urbana.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Registar na aplicação Web SIOU, disponibilizada pelo INE, os pontos representativos da 
localização dos edifícios observados no Inquérito aos Projectos de Obras de Edificação e Demolição 
de Edifícios, da área do Município, a partir de 2005, sendo que, sempre que tal se apresente como 
viável, essa informação seja disponibilizada para os edifícios observados a partir de 2001, ou a 
disponibilizar, para georreferenciação no SIOU, os polígonos representativos da localização daqueles 
edifícios ou, ainda, ceder as coordenadas geográficas correspondentes.  -------------------------------------------  
c) Assegurar a validação da proposta de BGRI 2011 do INE no que se refere j designadamente a:  ------  
. Limites administrativos (em articulação com o Instituto Geográfico Português)  ------------------------------  
. Seccionamento estatístico -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Limites de lugar  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Toponímia (tipo/designação de artérias e nº.s de polícia)  --------------------------------------------------------------  
d) Para efeito da alínea anterior deve a CM de Penela criar as condições necessárias para assegurar 
a promoção das reuniões de trabalho entre representantes da mesma, das Juntas de Freguesia da 
sua área de influência e do lNE. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Ceder ao lNE a informação auxiliar relevante para operações estatísticas subsequentes da mesma 
natureza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula 4ª.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Gratuitidade de dados  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os dados referidos nos números 1 e 2 da cláusula 2ª., nas alíneas a), b) c) e e) do número 1 da 
cláusula 3ª., são fornecidos livres de encargos ao outro outorgante. -------------------------------------------------  
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Cláusula 5ª. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Prazos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1. O lNE deve respeitar os seguintes prazos:  ----------------------------------------------------------------------------------  
a) Os dados constantes da alínea d) do número 1 da cláusula 2ª., devem ser entregues à CM de 
Penela no prazo máximo de um mês, contado a partir da data de assinatura deste protocolo.  -----------  
b) Os dados referidos no número 2 da cláusula 2ª. são entregues à CM de Penela após formalização 
do respectivo pedido ao lNE, devendo o mesmo ser obrigatoriamente feito com conhecimento dos 
interlocutores de ambas as instituições.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A CM de Penela, deve respeitar os seguintes prazos:  ------------------------------------------------------------------  
a) A informação referida na alínea a) da cláusula 3ª. é entregue ao INE no prazo máximo de um mês, 
contado a partir da data de solicitação da mesma, obrigatoriamente feita pelo interlocutor do lNE.  
b) As acções referidas na alínea b) da cláusula 3ª., devem ter início após a data  --------------------------------  
de assinatura deste protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C) A acção mencionada na alínea c) da cláusula 3ª. (validação da proposta de BGRI), deve estar 
concluída até um período médio de um mês, contado após a apresentação pelo INE dessa mesma 
proposta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula 6ª.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propriedade da Informação  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A informação gráfica e alfanumérica da BGRI é propriedade exclusiva do INE.  -------------------------------  
2. A informação gráfica e alfanumérica da BGE do Município é propriedade conjunta do INE e da CM 
de Penela.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Os dados referidos no número 2 da cláusula 2ª. são propriedade do INE.  -------------------------------------  
4. A informação constante da cláusula 3ª., número 1, alínea a), é propriedade da CM de Penela.  -----  
Cláusula 7ª.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Direitos de Utilização  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A informação constante no número 2 da cláusula 2ª. do presente protocolo destina-se apenas ao 
uso próprio da CM de Penela, não podendo ser comercializada, utilizada para outros fins, nem 
cedida a terceiros, sem autorização expressa do INE.  ----------------------------------------------------------------  
2. A fonte de informação deve ser sempre citada da seguinte forma: "Fonte: Instituto Nacional de 
Estatística, IP - Portugal", ainda que apenas utilizada como suporte de análises, estudos, quadros 
ou gráficos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. A cópia integral de todas as versões da BGRI cedidas pelo INE à CM de Penela, pode por esta ser 
utilizada para produção de cartografia temática ou de quadros de valores de caracterização com base 
na BGRI, sempre com a indicação de "Fonte: Instituto Nacional de Estatística, IP - Portugal".  
4. A informação auxiliar referida na cláusula 3ª., número 1, alínea a), pode ser utilizada pelo INE, 
única e exclusivamente, para efeitos de execução de operações realizadas no âmbito do Sistema 
Estatístico Nacional (SEN).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula 8ª.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acompanhamento e Coordenação Técnica  -----------------------------------------------------------------------------  
 O lHE e a CM de Penela devem designar um responsável de cada instituição para assegurar o 
acompanhamento e coordenação técnica do presente Protocolo de Colaboração, bem como para 
coordenar os contactos a estabelecer para a cedência da informação estatística referida no número 2 
da cláusula 2a, por parte do lNE à CM de Penela.  --------------------------------------------------------------------  
Cláusula 9ª.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aplicabilidade  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os procedimentos anteriormente descritos aplicam-se à preparação da BGRI para os Censos 2011 e 
às operações estatísticas subsequentes da mesma natureza, bem como à construção e actualização 
da Base Geográfica de Edifícios (BGE), sendo susceptíveis de revisão em função de fundadas 
evoluções tecnológicas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula l0ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vigência  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O presente protocolo tem início na data da assinatura, e vigora até 31 de Dezembro de 2011, 
sendo automaticamente renovável por períodos de três anos, salvo se qualquer das partes o 
denunciar, por escrito, com um pré-aviso de 90 dias.  -----------------------------------------------------------------------  
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2. Sem prejuízo do disposto no número 1, as partes podem a todo o tempo, desde que por comum 
acordo, através de forma escrita, alterar ou revogar o presente protocolo.  ----------------------------------------  
Cláusula 11ª.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Incumprimento  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O incumprimento do presente protocolo por qualquer um dos outorgantes constitui motivo 
justificável para sua rescisão imediata pelo outro outorgante, mediante forma escrita.  ----------------------  
Cláusula 12ª.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Disposição Final  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
O presente Protocolo revoga, em todas as suas disposições, o protocolo estabelecido entre o lNE e 
a CM de Penela, em 05/01/2001.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Anexo 1  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula 2ª., número 2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em complemento a dados de acesso universal, nomeadamente:  ------------------------------------------------------  
A - Recenseamento Geral da População e da Habitação (CENSOS)  --------------------------------------------------  
A.1 - Plano de Apuramentos Censos 2011  ------------------------------------------------------------------------------  
Indicadores: Conjunto de cruzamento de variáveis (quadros pré-definidos) que poderão ser 
semelhantes ao actual plano de apuramentos 2001  -------------------------------------------------------------------------  
. Desagregação Geográfica: Município/Freguesia  ----------------------------------------------------------------------------  
. Período de Referência: 2011  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A.2 - Plano de Apuramentos Censos 2001  ------------------------------------------------------------------------------  
Indicadores: Quadros pré-definidos do plano de apuramentos 2001 Desagregação Geográfica: 
Município/Freguesia*  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Período de Referência: 2001  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Inclui o quadro 1.01 ao nível do Lugar  ------------------------------------------------------------------------------------------  
A.3 - Plano de Apuramentos Censos 1991  ------------------------------------------------------------------------------  
Indicadores: Quadros pré-definidos do plano de apuramentos 1991  -------------------------------------------------  
. Desagregação Geográfica: Município/Freguesia*  ---------------------------------------------------------------------------  
. Período de Referência: 1991  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
* Inclui o quadro 1.01 ao nível do Lugar  ------------------------------------------------------------------------------------------  
O INE disponibilizará igualmente à CM de Penela os seguintes dados:  ---------------------------------------------  
A.4- "Ficheiro Síntese" Censos 2011  --------------------------------------------------------------------------------------  
Indicadores: Conjunto de variáveis que poderão ser semelhantes ao actual ficheiro síntese 2001  -------  
. Desagregação Geográfica: Município/Freguesia/Secção Estatística/Subsecção Estatística  ----------------  
. Período de Referência: 2011  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A.5 - Apuramentos Específicos - Movimentos Pendulares Censos 1991 e 2001  --------------------------  
Indicadores:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A.5.1 - Quadro 6.39 - População Residente, a exercer uma profissão segundo o ramo de actividade 
económica e estudantes, por concelho/freguesia de residência e concelho de trabalho ou estudo  ------  
A.5.2 - Quadro 6.40 - População Residente que vive no alojamento a maior parte do ano, a exercer 
uma profissão, e estudantes segundo o principal meio de transporte utilizado nos trajectos 
residência/local de trabalho ou estudo, por concelho/freguesia de residência e concelho de trabalho 
ou estudo  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A.5.3 - Quadro 6.41 - População Residente que vive no alojamento a maior parte do ano, a exercer 
uma profissão, e estudantes segundo o tempo gasto no trajecto residência/local de trabalho ou 
estudo, por concelho/freguesia de residência e concelho de trabalho ou estudo  -------------------------------  
.Desagregação Geográfica: Município/Freguesia  -----------------------------------------------------------------------------  
. Período de Referência: 1991 e 2001  -----------------------------------------------------------------------------------------------   
B - Sistema de Informação de Operações Urbanísticas (SIOU) -------------------------------------------------  
B~ 1 - Licenças e Obras Concluídas ---------------------------------------------------------------------------------------  
Indicadores: Quadros pré-definidos  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.1.1.- Edifícios licenciados para construção por município, segundo o tipo de obra  --------------------------  



(Acta da Reunião da C. M. Penela – 17.Novembro.2008) 

 

     
Fls.   7/15 

6.1.2 - Fogos licenciados de construções novas para habitação, segundo a entidade promotora e a 
tipologia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.1.3 - Edifícios concluídos, segundo o tipo de obra  -------------------------------------------------------------------------  
6.1.4 - Fogos concluídos em construções novas para habitação, segundo a entidade promotora e a 
tipologia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Desagregação Geográfica: Município/Freguesia  ----------------------------------------------------------------------------  
. Período de Referência: Desde 1994 o Actualização: Anual  --------------------------------------------------------------  
B.2 - Base de Dados alfanumérica do SIOU  ---------------------------------------------------------------------------  
. Indicadores referentes a Licenças e Obras Concluídas, nos termos da lei que regula o Sistema 
Estatístico Nacional, nomeadamente no que respeita ao tratamento da confidencial idade e do 
segredo estatístico.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
. Actualização: Anual  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
C - Recenseamento Geral da Agricultura (RGA)  ----------------------------------------------------------------------  
C.1 - Plano de Apuramentos RGA 1999  ----------------------------------------------------------------------------------  

Indicadores: Quadros pré-definidos do plano de apuramentos 1999  -------------------------------------------------  

. Desagregação Geográfica: Município/Freguesia  ----------------------------------------------------------------------------  

. Período de Referência: 1999 / Eventual actualização em 2009  ---------------------------------------------------------  

C.2 - CD-ROM RGA - Dados Comparativos 1989-1999 - freguesia  ----------------------------------------------------  

D - Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE)  ---------------------------------------------------------------------------  

D.1 - Apuramento Específico  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Indicadores: Quadros pré-definidos  ------------------------------------------------------------------------------------------------   

D.1.1 - Empresas por município da sede, segundo a CAE-Rev.2.1  -----------------------------------------------------  

D.1.2 - Sociedades por município da sede, segundo a CAE-Rev.2.1  ---------------------------------------------------  
D.1.3 - Pessoal ao serviço nas sociedades, por município da sede, segundo a CAE-Rev.2.1  ----------------  
D.1.4 - Volume de negócios das sociedades por município da sede, segundo a CAE-Rev.2.1  --------------  
. Desagregação Geográfica: Município (CAE - Divisão a 2 dígitos) /Freguesia (CAE - Secção a 1 letra)  
. Período de Referência: Dados Físicos 2005/Económicos 2004 o Actualização: Anual de acordo com 
actualização base estática  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
D.2 - Ficheiro de Empresas:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lista de sociedades sediadas no Município, acompanhada pelas seguintes variáveis económicas por 
escalão:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Escalão de Volume de Negócios  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Designação Escalão de Volume de Negócios - € ---------------------------------------------------------------------------  
c) Escalão de Pessoal ao Serviço  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Designação Escalão de Pessoal ao Serviço – nº.  --------------------------------------------------------------------------  
E - Demografia  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E.1 - Nados-Vivos  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Indicadores: Quadros pré-definidos  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
E.1.1 - Nados-vivos, por distribuição geográfica de residência da mãe, segundo a filiação e o sexo  

E.1.2 - Nados-vivos, por grupo etário da mãe e sexo, segundo o peso à nascença  -----------------------------  

. Desagregação Geográfica: Município/Freguesia /J  -------------------------------------------------------------------------  

. Período de Referência: Desde 1996  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

. Actualização: Anual  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E.2 - Óbitos Gerais  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Indicadores: Quadros pré-definidos  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
E.2.1 - Óbitos por distribuição geográfica de residência e sexo, segundo a idade dos falecidos  -----------  

E.2.2 - Óbitos de menos de um ano, por idade e sexo, segundo a distribuição geográfica de 

residência  

. Desagregação Geográfica: Município/Freguesia  ----------------------------------------------------------------------------  

. Período de Referência: Desde 1996  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

. Actualização: Anual  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do presente protocolo, a 

celebrar com o INE, autorizando o senhor Presidente a outorgá-lo em seu nome.  -----------------------------  

 

6. GUARDARIA DO CASTELO DE PENELA – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO A ACORDO 
DE COLABORAÇÃO COM A AHBVP: Pelo senhor Presidente foi presente a informação da técnica 
superior de Ambiente, adiante transcrita, relativamente ao acordo de colaboração celebrado com a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela, na qual se propõe o aumento do 
valor da transferência mensal.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No âmbito da deliberação da Câmara Municipal, de 18 de Setembro de 2006, relativa ao 

acordo de colaboração, com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela, no que 
diz respeito à Guardaria do Castelo de Penela, sugere-se que a mesma Associação assegure a 
abertura e fecho dos sanitários públicos do Castelo e da Rua João de Deus, face aos actos de 
vandalismos que as referidas infra-estruturas têm sido alvo em especial durante o período da noite. --  

Assim propõe-se um aumento de cinquenta euros na quantia transferida mensalmente para 
a referida Associação. Passando a verba a ser num valor total de duzentos euros. -----------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o proposto na informação 
técnica, alterando a quantia mensal, a transferir para aquela Associação, para o valor de duzentos 
euros.   

 
7. IRS – REEMBOLSO A ARLETE JORGE SANTOS: Pelo senhor Presidente foi presente 

uma informação dos serviços, relativa à quantia indevidamente mencionada na declaração do IRS da 
senhora Arlete Jorge Santos, passada por estes serviços, a seguir transcrita: -------------------------------------  
Assunto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Arlete Santos Jorge------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Erro na declaração para efeitos de IRS ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Reembolso -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INFORMAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A declaração para efeitos da alínea b) do artº 114º do Código do IRS, emitida pelo Município de 
Penela em 27 de Janeiro de 2003, relativa às remunerações auferidas pela Srª Arlete Santos Jorge, 
residente na Ferraria de S. João, ao serviço do Município no âmbito de um Programa Ocupacional 
para Desempregados, no ano de 2002, continha a indicação de descontos no âmbito a retenção na 
fonte do IRS no valor de 287,10€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A contribuinte procedeu ao preenchimento da respectiva declaração de IRS do referido ano com 
base nos elementos constantes na declaração emitida pela entidade empregadora;----------------------------  
3.  A Direcção Geral dos Impostos, em sede de liquidação do IRS, procedeu à devolução da quantia 
inscrita no campo “retenção na fonte”; --------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Mais tarde, em 2006, a Direcção Geral dos Impostos solicita ao Município que proceda à entrega 
da quantia de 287,10€, correspondente à retenção na fonte efectuada ao contribuinte Arlete Santos 
Jorge; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5.Em resposta, o Município informa a DGI que não houve qualquer retenção na fonte efectuada à 
contribuinte em causa, mas sim um erro na emissão da declaração, ao colocar no campo da retenção 
na fonte a verba correspondente à contribuição do trabalhador para a segurança social; 
6.Em consequência, em 11 de Setembro de 2006, emite declaração de substituição, devidamente 
corrigida com a verba 287,10 € inscrita no campo “taxa social única”; ------------------------------------------------  
7.Com base nesta correcção a DGI conclui ter efectuado um reembolso indevido à contribuinte Arlete 
Santos Jorge e notifica-a para proceder à devolução da quantia indevidamente recebida a título de 
devolução de IRS retido na fonte, acrescida de 37,38 € de juros, e proceder à apresentação de 
declaração de substituição da declaração de IRS do ano de 2002; ------------------------------------------------------  
8.A contribuinte procede à devolução da quantia indevidamente recebida, acrescida de juros, e à 
entrega da declaração de substituição do IRS, e é informada que tem de pagar uma coima no valor 
de 125,00 € pela entrega da declaração de substituição fora do prazo; -----------------------------------------------  
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9.Considerando que a aplicação da coima constitui uma manifesta injustiça na medida em que não se 
considera responsável pelo erro existente na declaração de IRS oportunamente apresentada com os 
elementos constantes da declaração da entidade empregadora, a contribuinte solicitou ao Município 
que intercedesse junto do Serviço de Finanças no sentido de não ser aplicada a coima e lhe serem 
descontados os juros; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10.O que foi prontamente efectuado, mas sem qualquer êxito, porque segundo as explicações 
apresentadas, para a DGI, o contribuinte é o último responsável pelos elementos constantes da 
declaração de rendimentos que apresenta. ---------------------------------------------------------------------------------------  
11.Não restou, pois, à contribuinte em causa, outro caminho que não o do pagamento dos juros e da 
coima quando para tal foi notificada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
12. Ainda assim, inconformada com a situação, reiterou junto do Município um pedido verbal de 
reembolso da quantia paga a título de coima e de juros. -------------------------------------------------------------------  
Conclusão ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que a contribuinte, ainda que reconhecida como última responsável pelo conteúdo da 
declaração tributária que apresenta, não pode ser responsabilizada por um erro manifestamente 
induzido pela declaração de remunerações emitida pela entidade empregadora; --------------------------------  
Considerando que a entidade empregadora, quando confrontada pela DGI, prontamente reconheceu 
a existência do erro na declaração e procedeu à emissão de novo documento devidamente corrigido; -  
Considerando que a aplicação da coima por infracção tributária à contribuinte configura uma clara 
manifestação de abuso de direito por parte da DGI, na medida em que conhecia serem as causas da 
necessidade da contribuinte apresentar a declaração de substituição da responsabilidade da entidade 
empregadora e não da trabalhadora; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que é da mais elementar justiça que o Município assuma, por inteiro, o valor dos juros 
e da coima paga pela contribuinte à DGI e por esta aplicada por infracção originada em erro dos 
serviços municipais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que a Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Delibere favoravelmente o reembolso da quantia de 162,38 € (cento sessenta e dois euros e trinta 
e oito cêntimos) a Arlete dos Santos Jorge, correspondente ao valor da coima (125,00€) e juros 
(37,38€) pagos por esta à Direcção Geral dos Impostos, por incorrecta declaração de rendimentos 
do ano de 2002 originada em erro de emissão de declaração de contribuições da entidade 
empregadora, o Município de Penela; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reembolsar a senhora Arlete Santos Jorge, 
no valor de cento e sessenta e dois euros e trinta e oito cêntimos, de acordo com a informação dos 
Serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

8. PENELA PRESÉPIO 08 – NÚCLEO DO ESPINHAL – PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO COM A JUNTA DE FREGUESIA DO ESPINHAL: Pelo senhor Presidente foi dado 
conta do protocolo de colaboração, adiante transcrito, a celebrar com a Junta de Freguesia do 
Espinhal, no âmbito da realização do Penela Presépio, tendo em conta a criação de um núcleo 
naquela vila. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O senhor Vereador Rui Horta, questionou se foi a Câmara quem propôs à Junta de 
Freguesia do Espinhal a associação ao evento. O senhor Presidente explicou que no decorrer do 
Penela Presépio do ano transacto visitou os vários presépios efectuados nas sedes das várias 
freguesias do concelho, tendo na altura sido abordado pelo autor do presépio do Espinhal, senhor 
José Antero. O mesmo fez saber que já há algum tempo tinha em mente um projecto semelhante ao 
Penela Presépio, que gostaria de ver concretizado, caso tivesse apoio ao que lhe foi respondido que 
faria todo o sentido que, também noutras sedes de freguesia fossem criados núcleos do Penela 
Presépio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que a Câmara Municipal, no uso da competência conferida pelo artº 64º, nº 4, 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 colaboração, no âmbito da iniciativa Penela Presépio 2008. ---------------  
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------  
PENELA PRESÉPIO 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Penela Presépio é uma iniciativa do Município que logo na sua primeira edição, em 2007, 
constituiu um momento impar de afirmação da marca Penela ao nível regional e nacional, bem como 
um espaço de excelência na motivação e auto-estima das gentes do concelho enquanto grupo, bem 
patente na forma participada e entusiástica que caracterizou a participação no concurso de presépios 
e no Jantar Solidário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao êxito alcançado naquilo que eram os objectivos acima já referidos, natural se torna a 
realização da 2ª edição já no próximo mês de Dezembro, conscientes da responsabilidade acrescida 
que sobre todos impende.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
É esta consciência de estarmos no caminho certo e o reconhecimento de que todos esperam ainda 
mais de nós, da nossa capacidade de idealizar e realizar, que nos motiva para fazermos melhor e 
para fazermos mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que os grandes eventos se fazem com muito dinheiro ou, então, com muita e boa 
participação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que do primeiro temos pouco, mas do segundo temos cada vez mais; -------------------------  
Considerando que, no que ao Natal diz respeito, a Igreja do Espinhal vem exibindo aos fiéis um dos 
mais bonitos presépios tradicionais do nosso Concelho; ------------------------------------------------------------------  
Considerando a necessidade de agarrar este património de tradição e valorizá-lo de forma 
sustentada através da sua integração na iniciativa municipal “Penela Presépio”; --------------------------------  
Considerando a incapacidade financeira da Junta de Freguesia do Espinhal, isoladamente, efectuar a 
intervenção adequada à integração daquele presépio no “Penela Presépio”; --------------------------------------  
Considerando a possibilidade legal da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes com vista à prossecução de eventos de interesse 
municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--//-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proposta -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
508036925, representada pelo respectivo Presidente de Junta, Sr. Jorge Carlos Antunes Pereira, 
acordam na celebração do presente protocolo, regido pelas cláusulas que se seguem: -----------------------  
Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Enquadramento Legal) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O presente protocolo é celebrado no uso das atribuições cometidas aos Municípios nos termos das 
alíneas e) e n) do nº 1 do art. 13º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, e das competências da 
Câmara Municipal previstas na alínea a) do nº 4 do art. 64º, e das competências da Junta de 
Freguesia previstas na alínea n) do nº 6 do art. 34º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 5 de Janeiro. -----------------------------------------------------------   
Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Objecto) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O objecto do presente protocolo traduz-se na preparação do Presépio do Espinhal para integrar a 
iniciativa municipal “Penela Presépio”. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 (Obrigações do Município) --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Transferir para a Freguesia a quantia de 5.000,00 € (cinco mil euros), para apoio aos trabalhos de 
preparação do Presépio do Espinhal, nomeadamente aquisição de materiais; ------------------------------------  
2. Incluir o Presépio do Espinhal, com a designação de “Núcleo do Espinhal” nos suportes 
promocionais do “Penela Presépio”; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Verificar do cumprimento das obrigações assumidas pela Junta de Freguesia no presente 
protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Obrigações da Freguesia) ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Freguesia obriga-se a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Proceder à preparação do Presépio do Espinhal até à abertura do “Penela Presépio”; --------------------  
2. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da aquisição de bens e serviços inerentes à 
preparação do Presépio do Espinhal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Garantir a visita do Presépio do Espinhal, no mínimo, nos períodos de funcionamento do “Penela 
Presépio”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Responsabilizar-se pela limpeza e manutenção corrente do Presépio, bem como pelo seu 
acondicionamento adequado após o período de exposição. --------------------------------------------------------------  
Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Encargos financeiros) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os encargos financeiros para o Município, directamente decorrentes da execução do 
presente Protocolo, são os previstos na Cláusula 3ª, nº 1. ----------------------------------------------  
Cláusula 6ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Período de vigência) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O presente protocolo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Produz efeitos a partir da data da sua assinatura. ------------------------------------------------------------------------  
2. É válido até 31 de Janeiro de 2009, prolongando-se a sua vigência para além desta data, por 
tempo indeterminado, quanto à obrigação prevista no nº4 da cláusula 4ª. -----------------------------------------  
 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da minuta do presente 
protocolo, a celebrar com a Junta de Freguesia do Espinhal, autorizando o senhor Presidente a 
outorgá-lo em seu nome.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

9. PROGRAMA AGRIS – PROJECTO 2004.30.001742.5 – AUDITORIA: Pelo senhor 
Presidente foi dado conta da auditoria, efectuada pela Direcção de Inspecção e Controlo do 
IFADAP/INGA, ao Programa Agris – Medida  II.7 do POCentro, projecto então candidatado pelo 
Município, tendo feito presentes o relatório e respectivas conclusões sobre a execução física e 
financeira do projecto, nomeadamente a não elegibilidade  financeira da quantia dispendida com a 
contratação da empresa  de prevenção na área da silvicultura. Acrescentou que tal poderá por em 
causa a devolução de cerca de vinte cinco por cento do valor aprovado na candidatura estando, no 
entanto, a ser preparada a defesa relativamente à decisão proferida. -------------------------------------------------  

A Câmara concordou e tomou conhecimento da situação.  --------------------------------------------------  
 

10.TRANSPORTES ESCOLARES: À semelhança do que tem vindo a ser efectuado nos anos 
transactos, foi presente a minuta da alteração a efectuar ao protocolo, celebrado com a Junta de 
Freguesia do Espinhal, relativamente aos transportes escolares, que a seguir se dá por transcrito:  ----  

10.1 – PROTOCOLO COM A JUNTA DE FREGUESIA DO ESPINHAL: 
Transportes Escolares ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entre o Município de Penela, representado pelo Presidente da Câmara, Paulo Jorge Simões Júlio, e a 
Freguesia do Espinhal, representada pelo Presidente da Junta, Jorge Carlos Antunes Pereira, 
celebra-se o presente protocolo para transporte dos alunos da Escola do 1º CEB  e Jardim de Infância 
do Espinhal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Este protocolo vem no seguimento da Lei Quadro de Educação Pré-Escolar e visa dar apoio às 
famílias no processo educativo das crianças, proporcionando uma efectiva igualdade de 
oportunidades de acesso à Educação e ao Ensino. ---------------------------------------------------------------------------  
Assim: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A Junta de Freguesia do Espinhal compromete-se a efectuar os transportes a seguir referidos, 
tendo por base a média diária calculada de 146 quilómetros a percorrer: ------------------------------------------  
a) Transportar os alunos que frequentam o Jardim de Infância e Escola do 1º CEB do Espinhal, nos 
horários acordados entre os vários intervenientes (Encarregados de Educação, Educadoras de 
Infância, Docentes e Autarquias); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Garantir as condições que proporcionem transporte de qualidade, segurança e pontualidade, no 
estrito cumprimento das normas legais e regulamentares que regem o transporte de crianças. -----------  
2.  A Câmara Municipal de Penela compromete-se a: ------------------------------------------------------------------------  
a) Comparticipar nos custos decorrentes da prestação deste serviço, através da transferência para a 
Junta de Freguesia do Espinhal da importância de 13.180,00 € (treze mil cento oitenta euros); --------  
b) O pagamento será efectuado em duas tranches de igual montante, vencendo-se a primeira no dia 
31 de Dezembro e a segunda no dia 30 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------  
3. Este protocolo tem efeitos retroactivos a de 1 de Setembro de 2008  e é válido até  31 de Agosto 
de 2009, podendo ser renovado ou alargado por acordo entre as partes. -------------------------------------------  
4. As alterações que decorram do aumento ou diminuição das distâncias a percorrer ou dos custos 
dos factores de exploração não carecem de aprovação pelos órgãos deliberativos das entidades 
outorgantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Sempre que qualquer dos estabelecimentos de ensino abrangidos no presente protocolo ofereça, 
por iniciativa própria ou de entidade terceira devidamente reconhecida, serviços de apoio social à 
família, como sejam prolongamento de horário na Educação Pré-Escolar e Actividades de Tempos 
Livres (ATL) no 1º Ciclo do Ensino Básico, a planificação das actividades objecto do presente 
protocolo deve ter em consideração essa realidade, de forma a permitir a plena utilização daquelas 
valências por todos os que delas necessitarem. --------------------------------------------------------------------------------  
6. A prestação aqui protocolada fica sujeita a uma avaliação permanente, da responsabilidade de 
todos os agentes envolvidos, com vista ao seu aperfeiçoamento ao nível da prestação do serviço e ao 
nível da respectiva comparticipação financeira. ---------------------------------------------------------------------------------  
 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do presente protocolo, 
autorizando o senhor Presidente ou quem legalmente o substituir a outorgá-lo em seu nome.  ----------  
 

10.2 – PROTOCOLO DOM A JUNTA DE FREGUESIA DE CUMIEIRA: À semelhança 
do que tem vindo a ser efectuado nos anos transactos, foi presente a minuta da alteração a efectuar 
ao protocolo, celebrado com a Junta de Freguesia do Espinhal, relativamente aos transportes 
escolares, que a seguir se dá por transcrito:  -----------------------------------------------------------------------------  
Transportes Escolares --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PROTOCOLO  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Penela, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Simões 
Júlio, e a Freguesia da Cumieira, representada pelo Presidente da Junta, Alfredo dos Santos 
Curcialeiro, celebram o presente protocolo para transporte dos alunos dos estabelecimentos de 
Ensino Básico e Pré-Escolar daquela freguesia. --------------------------------------------------------------------------------  
Este protocolo vem no seguimento da Lei Quadro de Educação Pré-Escolar e visa dar apoio às 
famílias no processo educativo das crianças, proporcionando uma efectiva igualdade de 
oportunidades de acesso à Educação e ao Ensino. ---------------------------------------------------------------------------  
Prossegue-se, ainda, uma finalidade de racionalização de meios materiais através da rentabilização 
dos recursos disponíveis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A Junta de Freguesia da Cumieira compromete-se a efectuar os transportes a seguir referidos, 
tendo por base a média diária calculada de 98 quilómetros a percorrer: --------------------------------------------  
a)Transportar os alunos que frequentam o Jardim de Infância da Cumieira e as Escolas do 1º CEB de 
Cumieira e Grocinas, nos horários acordados entre os vários agentes envolvidos (Famílias, Docentes 
e Autarquias);---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b)Garantir as condições que proporcionem transporte de qualidade, em segurança e com 
pontualidade, no estrito cumprimento das normas legais e regulamentares que regem o transporte 
de crianças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Penela compromete-se a: ----------------------------------------------------------------------------------------  
c) Transferir para a Junta de Freguesia, a título de compensação financeira pelos encargos 
decorrentes da realização desta acção, a importância total de 8.850,00 € (oito mil oitocentos e 
cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
d) O pagamento será efectuado em duas tranches de igual montante, vencendo-se a primeira no 
dia 31 de Dezembro e a segunda no dia 30 de Abril. -------------------------------------------------------------------------   
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Este protocolo tem efeitos retroactivos a de 1 de Setembro de 2008 e é válido até 31 de Agosto de 
2009, podendo ser renovado ou alargado por acordo entre as partes. -----------------------------------------------  
As alterações que decorram do aumento ou diminuição das distâncias a percorrer ou dos custos dos 
factores de exploração não carecem de aprovação pelos órgãos deliberativos das entidades 
outorgantes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sempre que qualquer dos estabelecimentos de ensino abrangidos no presente protocolo ofereça, por 
iniciativa própria ou de entidade terceira devidamente reconhecida, serviços de apoio social à família, 
como sejam prolongamento de horário na Educação Pré-Escolar e Actividades de Tempos Livres 
(ATL) no 1º Ciclo do Ensino Básico, a planificação das actividades objecto do presente protocolo 
deve ter em consideração essa realidade, de forma a permitir a plena utilização daquelas valências 
por todos os que delas necessitarem. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A prestação aqui protocolada fica sujeita a uma avaliação permanente, da responsabilidade de todos 
os agentes envolvidos, com vista ao seu aperfeiçoamento ao nível da prestação do serviço e ao nível 
da respectiva comparticipação financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do presente protocolo, 
autorizando o senhor Presidente ou quem legalmente o substituir a outorgá-lo em seu nome.  ----------  
 

11. PROGRAMA “PENELAJOVEM” Nos termos da entrada em vigor do Programa de Apoio à 
fixação de Jovens famílias no concelho, foram presentes duas candidaturas que mereceram as 
deliberações adiante mencionadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

11.1   ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 1ª. INFÂNCIA: De Eugénia Paula Rodrigues 
Gomes, residente em Galega, freguesia de São Miguel, solicitando apoio à primeira infância. ------------
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir um apoio financeiro mensal, no valor de 
vinte e cinco euros, de acordo com a informação dos Serviços. ---------------------------------------------------------  
  

12. ESCOLA TECNOLÓGICA E PROFISSIONAL DE SICÓ – PÓLO DE PENELA: Pelo 
senhor Presidente foi presente a informação dos Serviços, a seguir transcrita, propondo a atribuição 
de um apoio financeiro ao Pólo de Penela da ETPSicó:  --------------------------------------------------------------------  
Escola Tecnológica e Profissional de Sicó – Pólo de Penela ---------------------------------------------------------------  
Atribuição de compensação por despesa com a reparação de viatura-------------------------------------------------  
INFORMAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O aumento do número de alunos no ensino tecnológico e Profissional verificado no corrente ano 
lectivo originou novas necessidades ao nível do respectivo transporte, levando a que o pólo de 
Penela da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó tivesse de iniciar o processo de aquisição de 
uma nova viatura; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Entretanto, não tendo sido possível ter a nova viatura disponível no início do ano lectivo, foi 
necessário solicitar à Sociedade Filarmónica Penelense a cedência da sua viatura de 9 lugares para 
proceder ao transporte de alunos daquela Escola; ----------------------------------------------------------------------------  
O atraso verificado na entrega da viatura adquirida pela Escola Tecnológica fez com que a viatura da 
Sociedade Filarmónica se tivesse mantido a efectuar aquele serviço até ao final do passado mês de 
Outubro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Neste período de tempo, em que esteve a efectuar este serviço, a viatura da Filarmónica sofreu duas 
avarias (no motor e na embraiagem) que estarão directamente ligadas com a intensidade e tipologia 
de esforço a que foi submetida, nomeadamente com as inúmeras paragens e arranques e a 
sinuosidade que caracterizam este tipo de percursos; -----------------------------------------------------------------------  
A oficina reparadora apresentou à Sociedade Filarmónica Penelense uma factura de 1.133,99€ (mil 
cento trinta e três euros e noventa e nove cêntimos), resultante da reparação da viatura. -------------------  
Conclusão ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que a Sociedade Filarmónica Penelense cedeu gratuitamente a viatura para o 
transporte dos alunos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que a Sociedade Filarmónica Penelense, é uma pessoa colectiva sem fins lucrativos 
que tem como objecto o ensino e execução musical; -------------------------------------------------------------------------  
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Considerando que a viatura em questão é a única que possui para o transporte dos seus alunos e 
executantes para a escola de música e para os ensaios da orquestra e ligeira e da banda; -------------------  
Considerando que da utilização da viatura pela Escola Tecnológica e Profissional de Sicó resultou um 
benefício para aquela entidade e um dano, ainda que imprevisível e não intencional, para a Sociedade 
Filarmónica Penelense; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando ainda que não é lícito a Sociedade Filarmónica Penelense ser lesada no seu 
património por força de um acto de puro altruísmo traduzido na cedência gratuita da sua viatura 
para um fim que, sendo de interesse público como é o transporte de alunos, é da responsabilidade 
da Escola Tecnológica; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que a Escola Tecnológica e Profissional de Sicó é propriedade da Sicó Formação, S.A., 
sociedade integralmente participada pelos Municípios de Alvaiázere, Ansião e Penela; -----------------------  
Considerando que o benefício da utilização da viatura em causa foi exclusivamente do Pólo de Penela 
daquela instituição de ensino; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Proposta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------  
a)Delibere favoravelmente a atribuição à Sicó Formação, S.A. de uma compensação no valor de 

1.133,99 € (mil cento trinta e três euros e noventa e nove cêntimos), correspondente aos encargos 
com a reparação da viatura acima referida. ---------------------------------------------------------------------------------------  

b)Delibere favoravelmente a apresentação de um agradecimento formal aos corpos sociais da 
Sociedade Filarmónica Penelense pela solidariedade patenteada na cedência gratuita da viatura. --------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Sicó Formação, S.A. uma 
compensação no valor de mil cento e trinta e três euros e noventa e nove cêntimos, com vista a 
custear os encargos havidos com a reparação da viatura referida e apresentar, formalmente, um 
agradecimento aos corpos sociais da Sociedade Filarmónica Penelense pela solidariedade 
patenteada na cedência gratuita da viatura.  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

  

13. PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE CHEFE DE 
DIVISÃO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE – HOMOLOGAÇÃO DE LISTA: A 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a classificação da lista da procedimento 
concursal para o provimento do cargo de Chefe de Divisão de cultura, turismo, desporto e 
juventude, conforme aviso de abertura publicado no Diário da República, segunda Série, número 
noventa e um de doze de Maio e oitenta e oito, e no JN número trezentos quarenta e nove, de 
quinze de Maio de dois mil e oito e na BEP, código de oferta OE cento e catorze. ------------------------------   

 
14.EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DE ESPAÇO DE RESTAURAÇÃO”  

14.1 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS: A Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos a mais no valor de doze mil trezentos e oitenta e 
quatro euros e sessenta e um cêntimos, constante da informação dos serviços técnicos, na 
empreitada de “Remodelação do Espaço de Restauração ---------------------------------------------------------------   

A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento. ------------------------------------------------------  
 
14.2 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MENOS: A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a execução dos trabalhos a menos no valor de catorze mil oitocentos e 
dezanove euros e oitenta e cinco cêntimos, constante da informação dos serviços técnicos, na 
empreitada de “Remodelação do Espaço de Restauração ---------------------------------------------------------------   

A estes valores acresce o IVA à taxa de cinco por cento. ------------------------------------------------------  
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15. ZONA INDUSTRIAL DE PENELA – PROPOSTA DE CEDÊNCIA DO LOTE Nº. 13: Foi 
presente o pedido apresentado pela empresa Padaria e Pastelaria Rodrigues, limitada, com sede no 
concelho de Figueiró dos Vinhos e filial no concelho de Ansião, solicitando a cedência de um lote 
para instalação de sede e construção de uma unidade fabril na área da panificação. ---------------------------  
 ---------- Atendendo a que o lote se encontra devoluto a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, nos termos do Plano de Apoio ao Investimento, fazer a reserva do lote número treze 
do Loteamento da Zona Industrial de Penela, autorizando o senhor Presidente a outorgar o 
respectivo contrato promessa de compra e venda. ---------------------------------------------------------------------------  
 

ALTERAÇÃO DA DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: - Por o dia da próxima reunião coincidir 
com feriado Nacional (1 de Dezembro), a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar a 
reunião para o dia quatro de Dezembro, com inicio dos trabalhos pelas nove horas e trinta minutos.   

 

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

 

__________________________              ________________________ 
                      (José Carlos Fernandes dos Reis)                    (João Rui Faustino Horta) 
 
 

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

A Técnica Superior, 

 

_____________________________ 
(Maria Leonor dos Santos Carnoto) 


