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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 
 

Realizada no dia 1de Junho de 2009. 
 

Acta n.º 11/2009 
 

 -----------  No dia um de Junho de dois mil e nove, no Lugar de Cerejeiras, freguesia de Santa Eufémia, 
edifício do Centro Cultural, reuniu a Câmara Municipal, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor 
Engº. Paulo Jorge Simões Júlio, estando presentes os Senhores Vereadores José Carlos Fernandes dos 
Reis, António José dos Santos Antunes Alves e Dr. Sílvio Simões Lourenço de Carvalho.----------------------  
 -----------  Faltou o senhor Vereador Engº António Manuel Mendes Lopes, por motivos que a Câmara 
 Julgou justificáveis.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
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. Proposta para Toponímia do Rabaçal 
6. Vigilância e Segurança na Praia Fluvial da Louçainha ‟ Protocolo de colaboração 
7. Serviços Integrados de Abastecimento Público de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas ‟ Protocolo com a ADP, SGPS, S.A, Aguas do Mondego e o Município 
8. “Limpeza das vilas e povoações”- Protocolo de colaboração com CERCIPenela  
9. GIP ‟ Gabinetes de Inserção Profissional ‟ proposta de contrato de adesão 

10. Projecto “Jovens ao serviço da Autarquia” 
11. Programa de Apoio Social à Reabilitação de Habitação Degradada 
12. Plano de Pormenor da Zona Baixa da Vila de Penela 
13. Centro Educativo do Espinhal  

13.1 - Ante-projecto  
13.2 - Estimativa de custos 

14. Programa “Penelajovem” - Atribuição de apoios  
 
 
 Sendo catorze horas e trinta minutos o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 

entrando-se na apreciação dos assuntos constantes da ordem de trabalhos;  --------------------------------------  
 
FINANÇAS MUNICIPAIS: - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número cento e três 

(referente ao dia útil anterior - sexta-feira) o qual apresenta os seguintes valores: SALDO EM 
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: - duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e dezanove euros 
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e sessenta cêntimos; SALDO EM DOCUMENTOS: - trinta um mil setecentos e nove euros e vinte oito 
cêntimos; SALDO EM OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: - cento e vinte e três mil setecentos e treze euros 
e noventa e oito cêntimos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

I N F O R M A Ç Õ E S 

O Senhor Presidente informou: -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Encontros de Comunicação Autárquica – Promovido pela ATAM – Associação de Técnicos 

Administrativos Municipais, decorreu durante o fim-de-semana, em Tavira, mais um encontro de 
Comunicação Autárquica. No próximo ano, o encontro terá lugar em Penela. - ------------------------------------  

- Terras de Sicó no casino Figueira da Foz - Irá decorrer de 10 a 17  de Junho, no Casino da 
Figueira da Foz, uma semana dedicada à sub-região Terras de Sicó, tendo como orientação a 
divulgação do património natural e construído bem como os produtos endógenos, por forma a 
possibilitar a divulgação da oferta da região enquanto território de baixa densidade. Da programação 
constam várias conferências, exposição de vinhos, gastronomia e produtos tradicionais. ---------------------  
Salientou a abertura oficial da mostra com a exposição sobre as “A romanização” e do espaço de 
comercialização de produtos endógenos. O período de conferências, denominado “Tertúlias de Sicó”, 
naquele dia, versará sobre o tema “Património Natural, construído e Cultural no Sicó, uma oferta de 
visitação” e conta com a presença do Doutor Jorge Paiva e dos Doutores António Arnaut, Pedro 
Machado, Lúcio Cunha, Rui Jacinto e Luís Jordão, moderados por um jornalista do Diário de Coimbra.  
Continuando o ciclo de tertúlias, no dia doze, o tema será: “Provere ‟ Roma Via Sicó… o Eixo da 
Romanização”, cuja discussão conta com a presença dos professores Doutores Jorge Alarcão e 
António Pedro Pita e dos Doutores Virgílio Correia, Miguel Pessoa e Adrian de Mann, moderados por 
um jornalista do diário As Beiras.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Encerrando o ciclo de conferências, a tertúlia do dia quinze versará sobre o tema “Serra de Sicó: uma 
experiência de 20 anos de trabalho Intermunicipal”. Conta com a presença dos Doutores Álvaro Pinto 
Simões, Belmiro Moita, Fernando Antunes, Liduino Borges, do engenheiro Narciso Mota e dos 
senhores Júlio Marques e Firmino Ramalho, moderada por um jornalista do Campeão das Províncias. 
No final haverá uma prova de produtos “Sicó” e um jantar com gastronomia da sub-região, animado 
pelo mágico Luís de Matos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

O senhor Vice-Presidente: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Referiu ter estado presente numa reunião, promovida pelo Governo Civil, na qual foi feita a 

apresentação do dispositivo de defesa da floresta contra incêndios a nível distrital. Na mesma 
estiveram presentes representantes dos municípios do Distrito e elementos pertencentes ao 
dispositivo de protecção civil distrital. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Realizou-se, também, em Soure, outra reunião cujo tema de discussão foi a segurança e defesa de 
pessoas e da floresta, com o objectivo de alertar a população, em geral e autarquias locais para a 
promoção da gestão de combustíveis. Foi pedido, às Autarquias, mais agilidade e rapidez na 
condução dos processos de contra-ordenação, sugerindo a aplicação de coimas nos casos com mais 
expressão. Foi, ainda, discutido o tempo médio de intervenção em caso de incêndio, cujo patamar a 
alcançar se pretende não ultrapasse os dez minutos o que obrigará à descentralização dos agentes. 
Terminou referindo que, a nível do concelho, o sistema se encontra concertado estando marcada para 
o próximo dia quinze do corrente uma reunião com todas as entidades que farão vigilância no 
concelho de Penela.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
O senhor Vereador António Alves: --------------------------------------------------------------------------------------  
- Decorreu hoje, durante a manhã, a apresentação das pessoas que farão parte da primeira 

edição do programa do “Gabinete de Inserção Profissional”. Tal programa terá o seu início com sete 
pessoas a que se juntarão mais três nos próximos dias.  --------------------------------------------------------------------  

- Decorreu, na passada Sexta-feira, uma reunião da Rede Social, na qual foi discutida a Carta 
Social. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Sobre a Carta Social, o senhor Presidente acrescentou tratar-se de um dos documentos 
estratégicos de maior importância, para trabalho futuro pois, nele estão apontados as principais 
acções a desenvolver nesta área de acção social. --------------------------------------------------------------------------------  

 
  2. PROJECTOS E REQUERIMENTOS DE OBRAS PARTICULARES: De Vítor Manuel Amaro 

Duarte, residente na Praceta António Corte Real, Torre um, sétimo andar, em Santo António dos 
Cavaleiros, concelho de Loures, solicitando a aprovação de um projecto de arquitectura para 
construção de uma moradia a erigir no lugar de Viavai, concelho de Penela. ---------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitectura. ------------------------  
 
- De Tiago Lopes Batista, residente em Vendas de Podentes, solicitando a aprovação de um 

projecto de arquitectura para legalização da construção de uma serração, no lugar de Vendas de 
Podentes, concelho de Penela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do deferimento do projecto de arquitectura. ------------------------  
 
3. REQUERIMENTOS DIVERSOS: ---------------------------------------------------------------------------------------   
SOBRE HORÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: - De Gracinda Cardoso dos 

Santos, arrendatária de um estabelecimento de comércio de artesanato, sito na vila de Penela, 
concelho de Penela, solicitando horário de funcionamento.  ---------------------------------------------------------------        

Deferido, de acordo com a informação dos Serviços.  -----------------------------------------------------------  
 
- De Qianqian, Limitada, arrendatária de um estabelecimento de comércio de venda a 

retalho, sito na Rua do Convento de Santo António, vila e concelho de Penela, solicitando horário de 
funcionamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Deferido, de acordo com a informação dos Serviços.  -----------------------------------------------------------  
 
4. EXPEDIENTE VÁRIO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
5. PROPOSTA PARA TOPONÍMIA DO RABAÇAL: Pelo senhor Presidente foi presente uma 

proposta dos serviços, com vista à denominação da toponímia do Rabaçal. ----------------------------------------  
A Câmara Municipal, ouvida que foi a Junta de Freguesia do Rabaçal, conforme preceitua o 

artigo segundo do Regulamento Toponímico e de Numeração de Polícia do Município de Penela 
deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para toponímia do Rabaçal.  -------------------------  

 
6. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NA PRAIA FLUVIAL DA LOUÇAINHA ‟ PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO: Pelo senhor Presidente foi presente a minuta do protocolo, adiante transcrito, a 
celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penela, relativo à vigilância e 
segurança na praia fluvial da Louçainha, durante a época balnear que se aproxima.  ----------------------------  
“Protocolo entre a câmara municipal de penela ~ a associação humanitária dos bombeiros 
voluntários de penela  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta a necessidade de manter vigilância e segurança na Praia Fluvial da 
Louçainha durante a época balnear que se aproxima, e também por imposição da lei em vigor 
para utilização pública destes espaços de lazer solicitou-se á Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Penela, através do seu Corpo de Bombeiros, a possibilidade de 
poderem estes, garantir o funcionamento deste serviço. Assim, e por estarem reunidas 
condições para tal, é estabelecido o seguinte Protocolo:  --------------------------------------------------------  

Artigo 1°.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Entre a Câmara Municipal de Penela e a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Penela é estabelecido um protocolo de cooperação no âmbito do Serviço de 
Vigilância e Segurança a exercer durante a época balnear oficial para funcionamento da Praia 
Fluvial da Louçainha, que decorre de 1 de Junho a 31 de Agosto.  --------------------------------------------  

Artigo 2°.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Associação Humanitária, através do seu Corpo de Bombeiros, assume garantir a 
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necessária Vigilância e Segurança, em articulação com os serviços do Ambiente e Desporto, 
nomeadamente com os horários de permanência dos nadadores salvadores, funções a 
desempenhar, avaliação do funcionamento do serviço, bem como na resolução de qualquer 
problema tendente ao melhor funcionamento do mesmo. ------------------------------------------------------   

Artigo 3º.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Este serviço funcionará diariamente, em regime de turnos, entre dois elementos 

habilitados com o curso de nadador-salvador, no horário compreendido entre as 10 e as 19 
horas, incluindo feriados e fins de semana.  ---------------------------------------------------------------------------   

Artigo 4º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os elementos designados para este serviço devem fornecer os contactos pessoais de 

telemóvel á organização, para eventual necessidade de contacto. Devem também usar colete 
ou T-shirt que os identifique em serviço, a fornecer pelo município e utilizar os equipamentos 
rádio da Protecção Civil Municipal para qualquer emergência e melhor organização e 
funcionamento do serviço.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 5º.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como contra partida pela parceria que a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Penela vai prestar nesta acção atrás descrita, o Município de Penela 
compromete-se a transferir para a referida Associação uma verba de 3.300,00 euros 
(respeitantes ao pagamento diário de 30€ dia/homem), para apoio a eventuais perdas de 
salários dos elementos escalados neste serviço de vigilância.  ------------------------------------------------  

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

 
7. SERVIÇOS INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS ‟ PROTOCOLO COM A ADP, SGPS, S.A, AGUAS 
DO MONDEGO E O MUNICÍPIO: Pelo senhor Presidente foi dado conta do protocolo de intenção a 
celebrar com as Águas do Mondego, cujo principal objectivo é o definir dos princípios e regras 
tendentes à efectivação de uma parceria pública, entre a administração central e a administração 
local, com vista à integração dos sistemas municipais da responsabilidade deste no sistema 
multimunicipal nos termos a seguir propostos: ---------------------------------------------------------------------------------  

ENTRE A ADP, SGPS, S.A., A ... , S.A E OS MUNICÍPIOS DE ... , ... , ... , ... , ( ... ) PARA O 
ESTABELECIMENTO DAS BASES DE UMA PARCERIA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
INTEGRADOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS URBANAS  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. No quadro de implementação do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de 
Saneamento de Águas Residuais para o período 2007-2013 (PEAASAR 11) aprovado pelo Despacho do 
Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional nº. 233912007, 
publicado no DR. 11.3 Série, de 14 de Fevereiro de 2007, torna-se necessário flexibilizar o modelo 
vigente de gestão e exploração dos sistemas municipais tendentes à prestação dos serviços de 
abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas, doravante designados 
por serviços de águas, habilitando novas formas de relacionamento entre o Estado e os municípios.  

2. Esta nova modalidade de gestão e exploração dos sistemas municipais tendentes à 
prestação dos serviços de águas pressupõe o respeito da autonomia local e das competências 
próprias das autarquias locais, tendo simultaneamente presente a exigência de segurança jurídica e de 
compatibilidade do novo modelo com os princípios e regras de direito comunitário.  --------------------------  

3. Considerando o disposto no Decreto-Lei nº. ... / ... de ... de 2009 que estabelece o regime 
das parcerias entre o Estado e as autarquias locais no âmbito da gestão e exploração de sistemas 
municipais de abastecimento público de água para consumo humano, de saneamento de águas 
residuais urbanas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. A ratio dos instrumentos referidos nos considerandos anteriores assenta na garantia da 
universalidade, da continuidade e da qualidade do serviço, na tutela da sustentabilidade do sector e 
na protecção dos valores ambientais. Para tal, contribui decisivamente a realização de investimentos 
visando a articulação entre as vertentes «em alta» e «em baixa» dos serviços de água, a cobertura 
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integral dos custos dos serviços prestados, sem prejuízo da questão social inerente aos serviços 
públicos e a melhoria da eficiência na prestação dos serviços.  -----------------------------------------------------------  

5. O Estado criou o Sistema Multimunicipal de ... , através do Decreto-Lei nº. ... que 
simultaneamente constituiu a competente entidade gestora a .... , S.A. e lhe atribuiu a concessão da 
gestão e exploração do Sistema.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. O Estado, através da entidade gestora referida no considerando anterior e da AdP, SGPS, 
S.A, enquanto instrumento empresarial do Estado para a prossecução das políticas públicas para o 
sector, consoante preconizado no PEMSAR 11, bem como cada um dos municípios, todos acima 
identificados e doravante designados em conjunto por Partes, admitem, pelo presente, o seu 
interesse em ponderar a agregação dos respectivos sistemas tendentes à prestação dos serviços de 
águas, num Sistema Multimunicipal Verticalizado, ou seja, num sistema que integre, total ou 
parcialmente, a prestação dos serviços de águas aos utilizadores finais, mediante a constituição de 
uma parceria pública.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Para efeitos do cumprimento das medidas previstas no PEMSAR 11 e do considerando 
anterior, o Estado, envolvendo a AdP, SGPS, S.A e a entidades gestora referida no considerando 5, 
está a desenvolver as iniciativas tendentes à adequação do Contrato de Concessão relativo ao sistema 
multimunicipal identificado no referido considerando de molde à prestação integrada dos serviços de 
águas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Para o efeito previsto no considerando 6, os Municípios acima identificados declaram 
estar a ponderar criar as condições para proceder à delegação das competências municipais 
necessárias para a gestão e a exploração dos respectivos sistemas municipais tendentes à prestação 
dos serviços de águas no Estado, mediante uma solução integrada, em condições a definir em 
contrato de parceria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. O interesse que subjaz à outorga do presente documento pelas Partes é a consecução de 
economias de escala, de gama e de processo, no sentido último da melhor protecção dos utilizadores 
finais dos serviços públicos de águas e da sustentabilidade ambiental da prestação dos referidos 
serviços, para a qual é pressuposta a realização de vultuosos investimentos.  -------------------------------------  

10. As Partes reconhecem a necessidade de proceder aos estudos técnicos, jurídicos e 
económico-financeiros que evidenciem, antes de mais, as vantagens da integração dos sistemas das 
respectivas responsabilidades para o interesse nacional e para os interesses locais.  ---------------------------  

11. As Partes reconhecem a necessidade de estudar as melhores formas para o 
financiamento dos investimentos a realizar na área da intervenção dos Municípios, tendo sempre 
presente a prioridade da efectivação das ligações técnicas ao sistema multimunicipal acima referido, 
no sentido de se atingirem os objectivos de atendimento definidos no PEMSAR 11.  ----------------------------  

12. A ADP, SGPS, S.A, enquanto instrumento empresarial do Estado para a prossecução das 
políticas públicas para o sector, está disponível para colocar as respectivas competências e a sua 
capacidade financeira ao serviço deste projecto.  --------------------------------------------------------------------------------  

1. O presente Protocolo tem como objectivo definir os princípios e regras tendentes à 
efectivação de uma parceria pública, doravante designada por Parceria, entre a administração central, 
ora representada pelo primeiro outorgante, e a administração local, representada pelo segundo 
outorgante, com vista à integração dos sistemas municipais da responsabilidade deste no sistema 
multimunicipal concessionados ao primeiro outorgante.  -------------------------------------------------------------------  

2. O sistema multimunicipal referido no número anterior será, total ou parcialmente, 
verticalizado, no sentido da prestação integrada dos serviços de águas, junto dos utilizadores finais, 
no âmbito territorial a definir, abrangendo tendencialmente a área dos municípios que constituem o 
segundo outorgante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

3. Para efeitos do disposto nos números anteriores, integra-se, como Anexo, o Modelo 
Técnico para a Parceria, doravante designado de Modelo Técnico, que delimitará a celebração do 
contrato de parceria e a consequente revisão do contrato de concessão da gestão e exploração do 
sistema multimunicipal previsto na presente cláusula, sem prejuízo da realização dos restantes 
estudos técnicos, jurídicos e económico-financeiros necessários para o efeito.  -----------------------------------  

a) Identificação das principais actividades a desenvolver, designadamente em matéria de 
investimento;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Desenvolvimento de uma solução técnica global para o sistema multimunicipal 
verticalizado, com base em estudos técnicos;  -----------------------------------------------------------------------------------  

c) Volumes de serviço no que respeita ao abastecimento de água para consumo humano e 
saneamento de águas residuais urbanas por cada município que integre o segundo outorgante, com 
base no disposto na cláusula s.ª..  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A celebração da Parceria orienta-se no sentido da obtenção das soluções mais vantajosas 
para a integração dos sistemas municipais e multimunicipal em questão, pressupondo a comparação 
com os modelos de gestão em vigor, evidenciando a respectiva viabilidade económica e financeira.  

2. A constituição da Parceria, por parte do Estado, é precedida de competente despacho 
autorizativo do Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional.  

3. As Partes assumem que a entidade gestora do sistema multimunicipal verticalizado 
referido na cláusula anterior terá a exclusividade da prestação dos serviços de águas, incluindo a 
concepção, o projecto, a construção, a extensão, a reparação, a renovação, a manutenção, a aquisição 
e a exploração das infra-estruturas e equipamentos no âmbito territorial dos municípios que 
constituem o segundo outorgante como definido na solução técnica global, a desenvolver como 
previsto na cláusula 3ª.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de a entidade gestora do 
sistema multimunicipal verticalizado proceder à concessão da gestão ou da execução de parte dos 
serviços de cuja gestão está incumbida, mediante prévia delegação dos poderes de entidade 
adjudicante e concedente por parte do segundo outorgante, e o recurso aos competentes 
procedimentos concorrenciais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Os municípios que constituem o segundo outorgante comprometem-se a não utilizar 
soluções próprias de distribuição de água ou de disposição de águas residuais no respectivo âmbito 
territorial, quando aplicável, devendo as captações, infra-estruturas ou equipamentos 
correspondentes ser incorporados nos activos da entidade gestora referida na presente cláusula, 
mediante o seu prévio consentimento.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

6. À entidade gestora do sistema multimunicipal verticalizado, como veículo da parceria cuja 
concretização se pretende alcançar, serão atribuídas missões de interesse público, como as que 
impendem sobre a administração central e local, cabendo os poderes de fiscalização, direcção, 
autorização, aprovação e suspensão dos actos da entidade gestora ao Estado, através do ministro 
responsável pelo sector, sem prejuízo das competências da entidade reguladora do sector e dos 
deveres de informação que impendem sobre a entidade gestora relativamente aos municípios que 
constituem o segundo outorgante.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. A efectivação da parceria assentará no princípio da recuperação anual integral dos custos 
directa ou indirectamente suportados com a gestão e a exploração dos serviços de águas, na 
uniformização progressiva das tarifas a praticar junto dos utilizadores finais, na melhoria da qualidade 
do serviço e na eficiência da gestão e exploração do sistema multimunicipal verticalizado.  -----------------  

1. As Partes comprometem-se a colaborar reciprocamente na elaboração dos estudos 
técnicos, jurídicos e económicos a que se refere a parte final do nº. 4 da cláusula 1ª., que incluem 
designadamente:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Desenvolvimento do estudo de viabilidade económico-financeira da entidade gestora, 
mediante a desagregação das diferentes actividades a prosseguir, na óptica do investimento, da 
exploração, do financiamento e as demonstrações financeiras previsionais;  ---------------------------------------  

b) Elaboração de estudos prévios para a construção e reabilitação das redes em baixa;  ---------  
2. Para efeitos do disposto no número anterior, os municípios que integram o segundo 

outorgante comprometem-se a fornecer listagens das redes e demais infra-estruturas e equipamentos 
que pretendem afectar à entidade gestora, bem como os quadros de recursos humanos associados à 
operação daqueles bens e demais contratos indispensáveis à gestão e gestão e exploração do sistema 
multimunicipal verticalizado e a listagem dos projectos disponíveis para execução, elegíveis e que 
careçam de financiamento.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Para efeitos do disposto no nº. 1 os municípios que integram o segundo outorgante 
comprometem-se a proceder à caracterização das redes municipais e demais infra-estruturas e 
equipamentos existentes incluindo, nomeadamente, a avaliação do respectivo estado funcional e de 
conservação e a fornecer dados históricos e previsionais quanto à evolução das principais variáveis 
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operacionais, nomeadamente quanto aos níveis de utilização dos serviços, de qualidade do serviço e 
de desempenho ambiental, bem como demonstrações financeiras históricas e previsionais da gestão 
municipal dos respectivos serviços, de cariz geral e analítico.  ------------------------------------------------------------  

4. Pelo presente Protocolo, as Partes habilitam a ... S.A., à apresentação de candidaturas ao 
Fundo de Coesão no âmbito do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POTVT) 
para o desenvolvimento da Tipologia de Operações prevista no Eixo 11 - Rede Estruturante de 
Abastecimento de Água e Saneamento, nas componentes de abastecimento de água e de saneamento 
de águas residuais, na designada vertente «em alta» e «Modelo Verticalizado».  ---------------------------------  

5. Com a efectivação da Parceria, a respectiva entidade gestora sucede na qualidade de 
beneficiária à entidade referida no número anterior.  --------------------------------------------------------------------------  

O estudo de viabilidade económico-financeira será construído com base no Modelo Técnico, 
nos resultados dos estudos técnicos e na solução técnica global para o sistema multimunicipal 
verticalizado e nos pressupostos macroeconómicos comummente utilizados nas projecções 
realizadas nas empresas participadas pela ADP, SGPS, S.A., considerada a melhor informação 
disponível, designadamente a fornecida pelos municípios que integram o segundo outorgante. ----------  

O nível de procura a considerar para efeitos económico-financeiros, traduzidos em volume 
de caudal, deverá ser determinado com base no Modelo Técnico, reflectindo as capitações que 
traduzam consumos eficientes, níveis optimizados de perdas e evoluções da população 
realisticamente estimados e basear-se no pressuposto da exclusividade que decorre da Cláusula r.  -----  

Os encargos a considerar no modelo económico-financeiro relativos a custos de exploração, 
incluindo custos com o pessoal, deverão ter como base as soluções técnicas adoptadas para a 
entidade gestora do sistema multimunicipal verticalizado resultantes dos estudos técnicos, 
garantindo critérios de optimização e eficiência, devendo-se para o efeito considerar, com as devidas 
adaptações, o conhecimento de boas práticas existente em empresas participadas da AdP, SGPS, S.A.  

1. As infra-estruturas e equipamentos municipais que se mostrem necessários para o 
funcionamento da entidade gestora do sistema multimunicipal verticalizado, devem ser integradas, 
por esta, de forma gradual e de acordo com o desenvolvimento da sua actividade, devendo para tal 
ser elaborado um auto entrega com a descrição dos bens e do seu estado funcional. --------------------------  

2. Como contrapartida pela integração das infra-estruturas e equipamentos municipais, os 
municípios terão direito a uma retribuição, tendo por base, em cada ano, os benefícios gerados pelas 
mesmas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A retribuição será paga anualmente em duas prestações, em função dos valores efectivos 
apurados de cada ano, nos termos do número seguinte.  -------------------------------------------------------------------  

4. A primeira prestação deve ser paga até ao final do mês de Setembro do ano ao qual 
respeita, com base nos valores previsionais constantes do orçamento da entidade gestora, devendo a 
segunda prestação ser paga até ao final do mês de Março do ano seguinte, com base na informação 
histórica do ano ao qual respeita, procedendo-se, nesse momento, ao acerto que se mostrar devido.  

5. Atendendo ao esforço de infra-estruturação já desenvolvido por cada um dos municípios 
que constituem o segundo outorgante e ao esforço de infra-estruturação vertido no plano de 
investimentos a cargo da entidade gestora no que respeita a esse mesmo município, o contrato de 
parceria pode prever que, em data a fixar, uma parte da retribuição total calculada para a duração 
expectável da parceria, seja paga a todos ou a alguns dos municípios que constituem o segundo 
outorgante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Quando ocorra a situação prevista no número anterior, os montantes da retribuição pagos 
serão integralmente deduzidos ao valor das retribuições anuais a pagar nos termos dos números 2 a 
4.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o desenvolvimento da sua actividade, a entidade gestora do sistema multimunicipal 
verticalizado pode recorrer às seguintes fontes de financiamento:  ------------------------------------------------------  

a) Capitais próprios;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Subsídios ao investimento;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Dívida bancária (BEI e Banca Comercial);  ------------------------------------------------------------------------  
d) Receitas provenientes das tarifas. ------------------------------------------------------------------------------------   
1. As tarifas deverão permitir a recuperação anual de todos os custos a incorrer pela entidade 

gestora do sistema multimunicipal verticalizado, incluindo a remuneração dos capitais investidos nos 



8 

 

termos da cláusula seguinte, em condições de assegurar a qualidade dos serviços prestados e a 
sustentabilidade económico-financeira da mesma, sem prejuízo da adopção de dois períodos 
tarifários, o primeiro correspondente à fase da construção de infra-estruturas e o segundo 
correspondente já à fase de exploração.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O pressuposto enunciado no número anterior não deverá ser prejudicado em qualquer 
circunstância e deve basear-se no cumprimento estrito do princípio previsto no artigo 16.0 da Lei nº. 
2/2007, de 15 de Janeiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A entidade gestora do sistema multimunicipal verticalizado deve reflectir integralmente 
nas tarifas os eventuais desvios tarifários, ou seja, a diferença, quando a houver, entre o volume de 
proveitos necessários à cobertura da totalidade dos custos por si incorridos, incluindo os impostos 
sobre os resultados da sociedade e a remuneração dos capitais próprios, e o volume de proveitos 
efectivamente arrecadado em cada um dos exercícios económicos durante o primeiro período 
tarifário.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. As tarifas deverão ser calculadas numa perspectiva de equilíbrio a longo prazo, em tempo 
não inferior ao do contrato de concessão do sistema multimunicipal e não superior a 50 anos. -----------   
tarifas da entidade gestora do sistema multimunicipal verticalizado deverão permitir a adequada 
remuneração anual dos capitais investidos pelos accionistas, que, consoante o período tarifário em 
vigor, garanta:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A aplicação ao capital social e à reserva legal de uma taxa correspondente à rentabilidade 
das Obrigações de Tesouro portuguesas a 10 anos, ou outra equivalente que a venha a substituir, 
acrescida de 3 pontos percentuais, sendo essa remuneração devida desde a data da realização do 
capital social ou, em alternativa,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Uma remuneração adequada sobre o valor dos capitais de exploração líquidos de 
amortizações a uma taxa correspondente à rentabilidade das Obrigações de Tesouro portuguesas a 10 
anos, ou outra equivalente que a venha a substituir acrescida de 3 pontos percentuais.  ----------------------  

O montante de investimento resulta do Modelo Técnico, optimizado em face das melhores 
soluções técnicas disponíveis, procurando minimizar os níveis de capacidade excedentária, sem 
prejuízo de melhorias futuras face a requisitos legais e adaptações decorrentes de inovações 
tecnológicas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A actividade da entidade gestora do sistema multimunicipal verticalizado ficará sujeita à 
regulação económica nos termos da lei.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Todos os custos incorridos com os estudos previstos no n.º 4 da cláusula 1ª. e na cláusula 
anterior serão da responsabilidade das Partes, sendo partilhados de acordo com o seguinte critério:  

b) Municípios: 49%. repartidos ao pró rata do volume de negócios correspondente à 
prestação dos serviços de águas à área de cada um dos municípios que constitui o segundo 
outorgante abrangida pelos estudos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O disposto no número anterior não se aplica no caso de haver lugar à celebração do 
contrato de parceria e o respectivo articulado dispuser em contrário.  -------------------------------------------------  

Efectivação da parceria  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O contrato de parceria deve ser outorgado até ao final de ....„ sob pena de caducidade do 

presente Protocolo e dos respectivos compromissos.  ------------------------------------------------------------------------  

---------A Câmara Municipal depois de apreciar este assunto deliberou, por unanimidade, aprovar a 
respectiva minuta de Protocolo, autorizando o senhor Presidente a outorgá-lo em seu nome. --------------    
 

8. “LIMPEZA DAS VILAS E POVOAÇÕES”- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM 
CERCIPENELA: No âmbito do protocolo celebrado com a CerciPenela, relativamente à limpeza das 
vilas e povoações, foi presente a seguinte informação dos serviços: ----------------------------------------------------  

 Assunto: CERCIPENELA - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS - PROTOCOLO DE 
LIMPEZA URBANA - ACTUALIZAÇÃO DA COM PARTICIPAÇÃO PARA 2009 --------------------------------------  

Atendendo ao reconhecido êxito da parceria estabelecida entre o Município e a CerciPenela 
através de protocolo celebrado a 19 de Fevereiro de 2001, no âmbito da Limpeza urbana;  -------------------  

Atendendo a que a prestação daquela entidade, através do respectivo Centro de Actividades 
Ocupacionais, vem proporcionando ao Município níveis de higiene e limpeza urbana de qualidade 
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amplamente reconhecida e, em simultâneo, vem constituindo um raro exemplo de inclusão e de 
contributo para a melhoria dos níveis de auto-estima de cidadãos portadores de deficiência;  --------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere actualizar a compensação prevista no referido 
protocolo em 2,5% face ao montante de 2008, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro do corrente ano, 
tendo como referência a taxa de inflação verificada a 31 de Dezembro de 2008, fixando-a no valor de 
dezasseis mil seiscentos vinte e oito euros.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o aumento proposto, 
actualizando a compensação prevista no referido protocolo, com efeitos retroactivos a um Janeiro de 
dois mil e nove. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
9. GIP ‟ GABINETES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL ‟ PROPOSTA DE CONTRATO DE 

ADESÃO: Pelo senhor Presidente foi presente a minuta do contrato, a celebrar com o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, no âmbito da candidatura ao Gabinete de Inserção Profissional, 
que a seguir se dá por transcrito: -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

CONTRATO DE OBJECTIVOS  -------------------------------------------------------------------------------------------  
(Artigo 8.° da Portaria nº. 127/2009 de 30 de Janeiro)  ----------------------------------------------------------  
Entre:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., Pessoa Colectiva de Direito Público nº. 

501442600, com sede na Avenida José Malhoa, nº. 11, em Lisboa, legalmente representado pelo 
Director do Centro de Emprego Lousã, adiante designado por primeiro outorgante, e Câmara 
Municipal de Penela com sede Rua da Filarmónica Penelense, 3230-267 PENELA, concelho de Penela, 
e com o nº. de pessoa colectiva 506778037, promotora do Gabinete de Inserção Profissional (GIP), 
adiante designada por segundo outorgante, é celebrado o presente Contrato de Objectivos, em 
conformidade com o preceituado no artigo 8.° da Portaria nº. 127/2009 de 30 de Janeiro, que se rege 
pelas cláusulas seguintes:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O presente contrato tem por objectivo estabelecer as actividades e os objectivos 
quantitativos que o segundo outorgante se compromete a desenvolver no âmbito da candidatura a 
um Gabinete de Inserção Profissional, que apresentou ao primeiro outorgante ao abrigo da Portaria 
nº. 127/2009, de 30 de Janeiro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O segundo outorgante, compromete-se a desenvolver as actividades e a alcançar os 
objectivos quantitativos abaixo discriminados no período de 15/05/2009 a 14/05/2011.  ----------------------  

 
ACTIVIDADES OBJECTIVOS 

Informação profissional para os jovens e adultos desempregados 300 
Apoio à procura de activa de emprego 200 
Acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção ou 

reinserção profissional 
100 

Captação de ofertas junto de entidades empregadoras 115 
Divulgação de ofertas de emprego e actividades de colocação 205 
Encaminhamento para ofertas de qualificação 100 
Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e 

empreendedorismo 
200 

Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e 
na formação profissional no espaço europeu 

0 

Motivação e apoio à participação em ocupações temporárias ou actividades em 
regime voluntariado, que facilitem a inserção no mercado de trabalho 

0 

Controlo de apresentação periódica dos beneficiários das prestações de desemprego 50 
TOTAL  

3. O primeiro outorgante compromete-se a apoiar técnica e financeiramente o segundo 
outorgante para o desenvolvimento das actividades expressas no número anterior, no âmbito dos 
apoios previstos nos artigos 10.0 e 11.0 da Portaria nº. 127/2009, de 30 de Janeiro.  ----------------------------  

4. O segundo outorgante obriga-se a prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro 
outorgante no sentido de lhe ser permitido acompanhar o desenvolvimento das actividades e o nível 
de execução das mesmas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



10 

 

5. O presente contrato tem a duração de dois anos, podendo ser revisto no decurso do 
mesmo sempre que o primeiro outorgante o considerar necessário, nomeadamente ao nível das 
actividades e objectivos quantitativos contratualizados.  ---------------------------------------------------------------------  

6. Pelo presente contrato, o primeiro outorgante autoriza o segundo outorgante a 
desenvolver as actividades definidas no ponto 2 pelo período de vigência deste, cessando esta 
autorização no caso do primeiro outorgante verificar incumprimento por parte do segundo 
outorgante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Este contrato é feito em duplicado e é, assinado por ambos os outorgantes, destinando-se 
o original ao primeiro e a cópia ao segundo.  -------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de adesão autorizando 
o senhor Presidente a outorgá-lo em seu nome. ---------------------------------------------------------------------------------   

 
10. PROJECTO “JOVENS AO SERVIÇO DA AUTARQUIA”: Foi presente a informação dos 

serviços, acompanhada do respectivo regulamento, que a seguir se dá por transcrita com vista à 
realização da quarta edição do programa “Jovens ao Serviço da Autarquia”.  -----------------------------------------  

" Projecto "Jovens ao Serviço da Autarquia"----------------------------------------------------------------------------   
1. Introdução  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal de Penela, através do Projecto "Jovens ao Serviço da Autarquia", 

pretende acolher, no período das férias de Verão, 8 jovens que, distribuídos pelos diferentes serviços, 
têm a oportunidade de beneficiar de um primeiro contacto com actividades profissionais, para que, 
numa perspectiva ocupacional mas integrados em ambiente real de trabalho, possam ocupar os seus 
tempos livres de forma saudável e benéfica para a sua formação e desenvolvimento social e pessoal.  

2. Áreas de Ocupação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
O projecto "Jovens ao Serviço da Autarquia" oferece ocupação nas seguintes áreas: 

Administrativa e Financeira (1). Administrativa - Obras (1), Cultura (1), Turismo (1).  ---------------------------  
3. Períodos  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Projecto "Jovens ao Serviço da Autarquia" integra 4 jovens em cada um dos seguintes 

períodos:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ 20 de Julho a 14 de Agosto  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
„ 17 de Agosto a 11 de Setembro  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Os períodos têm a duração de 20 dias úteis, com 4 horas diárias.  ----------------------------------------  
4. Destinatários ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O projecto "Jovens ao Serviço da Autarquia" é destinado aos Jovens residentes no concelho 

de Penela, com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos, que apresentem as seguintes 
habilitações literárias:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„ 9.° ao 11.° anos  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ 12.° Ano  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Frequência Universitária  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Curso Superior  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Objectivos  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Trabalhar competências sociais, necessárias ao desenvolvimento pessoal dos jovens;  ------  
b) Proporcionar aos jovens experiências novas e diversificadas, de forma a alargar o seu 

leque de interesses;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Proporcionar aos jovens o contacto com diferentes realidades sociais, profissionais e 

pessoais, contribuindo para o reforço das suas relações sociais e para a aquisição de novas 
aprendizagens;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Contribuir para a construção de um projecto de vida consciente e saudável.  ---------------------  
6. Requisitos de Inscrição  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
No presente projecto apenas se podem inscrever jovens que preencham cumulativamente os 

seguintes requisitos:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Ter 16 anos à data de inscrição;  ----------------------------------------------------------------------------------------  
„ Não ultrapassar os 25 anos de idade à data de inscrição;  ---------------------------------------------------  
„ Residir no concelho de Penei a (fazendo prova através de BI, Cartão de Eleitor ou 

Certificado de Residência emitido pela Junta de Freguesia).  ---------------------------------------------------------------  
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7. Prazo e Local de Inscrição  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O prazo para a inscrição no presente projecto decorrerá de 01 de Junho a 30 de Junho de 

2009, na Câmara Municipal de Penela, nas horas normais de expediente.  
8. Documentos Necessários  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
a) No acto da inscrição, deverão os jovens apresentar, juntamente com a ficha de inscrição 

correctamente preenchida, curriculum vitae datado e assinado e cópia dos seguintes documentos:  
„ Bilhete de Identidade;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Cartão de Contribuinte;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Certificado de Habilitações;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Diplomas de Formação;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Cartão de Eleitor ou Declaração de Residência da junta de Freguesia (se menor de 18 anos).  
b) O não preenchimento de todos os campos constantes na ficha de inscrição, assim como 

a entrega dos documentos solicitados, implica automaticamente a exclusão do jovem;  ----------------------  
c) No caso de jovens menores de idade, é necessária a entrega de autorização do 

encarregado de educação, por escrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Selecção dos Jovens  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) A selecção dos participantes no Projecto decorrerá de 01 a 10 Julho de 2009, e será feita 

com base em dois métodos:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Análise curricular;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
„ Prova de Conhecimentos a valorizar de ° a 20 valores;  -------------------------------------------------------  
b) A classificação final será dada pela seguinte fórmula: (AC + PC) / 2  ---------------------------------  
c) Os jovens seleccionados serão informados telefonicamente e por escrito;  ------------------------  
d) Os jovens não seleccionados serão informados por escrito;  ---------------------------------------------  
e) Na ficha de inscrição, os candidatos deverão indicar duas áreas de integração por ordem 

de preferência.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
~ Não será seleccionado mais do que um jovem por cada área de ocupação.  -----------------------  
10. Faltas e Desistência· ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) As faltas, que não serão remuneradas só serão justificadas em caso de doença, de faltas 

motivadas pelo exercício dos deveres cívicos, ou razões escolares.  ----------------------------------------------------  
b) As faltas não justificadas não podem exceder mais de 3 dias, seguidos ou interpolados. A 

verificar-se esta situação o jovem será excluído do projecto, sem direito a qualquer retribuição pelo 
tempo efectuado. c) Em caso de desistência, o jovem deverá comunicar por escrito os motivos da 
mesma, nos dois dias úteis seguintes. A verificar-se esta situação, os jovens não receberão qualquer 
retribuição pelo tempo efectuado. A excepção é feita em caso de doença devidamente comprovada 
com atestado médico, aplicando-se o disposto na alínea a) do ponto 10.  -------------------------------------------  

11. Bolsa Horária  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Os jovens participantes no presente projecto receberão uma bolsa calculada de acordo com 

a seguinte fórmula: Valor hora 2,00 € X4 horas diárias x 20 dias úteis.  -----------------------------------------------  
12. Disposições Finais  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) É dada prioridade à participação de jovens que o façam pela primeira vez;  -----------------------  
b) Os jovens participantes no projecto estão abrangidos por um seguro de acidentes 

pessoais da responsabilidade da Câmara Municipal de Penela;  ----------------------------------------------------------  
c) O projecto abrange todo o concelho de Penela, podendo os jovens participantes no 

projecto ser colocados em serviços autárquicos descentralizados da Vila de Penela;  ---------------------------  
d) Os jovens participantes não terão direito a subsídio de transporte;  ----------------------------------  
e) Os jovens participantes não terão direito a subsídio de refeição;  --------------------------------------  
~ A efectivação da inscrição no projecto implica, por parte do jovem, a aceitação e 

concordância com os princípios que o regulamentam;  ----------------------------------------------------------------------  
g) Os jovens participantes no presente projecto terão direito a um certificado de participação 

emitido pela Câmara Municipal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da referida informação, 

assumindo os encargos com a realização da mesma.  ------------------------------------------------------------------------  
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11. PROGRAMA DE APOIO SOCIAL À REABILITAÇÃO DE HABITAÇÃO DEGRADADA: No 
âmbito do programa de apoio social à reabilitação de habitação degrada, foi presente a informação a 
seguir transcrita, subscrita pela técnica de serviço social da Câmara Municipal: ----------------------------------  

Assunto: Acção Social  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beneficiação de habitação em Covão - Clementina Conceição Mendes  ---------------------------------  
Proposta  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando a informação anexa subscrita pela Técnica de Serviço Social da Câmara 

Municipal, Drª. Dina Mendes;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando as atribuições cometidas ao Município em matéria de Acção Social pela alínea 

h) do nº.1 do artº. 13° da Lei nº. 159/99, de 14 de Setembro;  ---------------------------------------------------------------  
Considerando o projecto que se anexa;  -------------------------------------------------------------------------------  
Proponho que seja comparticipada a beneficiação da habitação objecto da supra referida 

informação técnica nos seguintes termos:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
1. Aprovação do projecto;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Abertura de procedimento para a realização das obras, por ajuste directo pelo critério 

valor (artº. 19º., nº.1 alínea a) do CCP;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Acompanhamento técnico da execução dos trabalhos;  -----------------------------------------------------  
4. Pagamento da totalidade da despesa directamente ao adjudicatário até ao valor de 

3.000,00€, acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da proposta  

apresentada pelos serviços, apoiando a senhora Clementina Conceição Mendes, residente no lugar do 
Covão, nas obras de beneficiação da sua habitação, nos termos enunciados.  -------------------------------------  

 
 12. PLANO DE PORMENOR DA ZONA BAIXA DA VILA DE PENELA: Pelo senhor Presidente 

foi presente a informação do GPUP - Gabinete de Planeamento Urbanístico e Projectos, relativa ao 
Plano de Pormenor da Zona Baixa da Vila de Penela, que a seguir se dá por transcrita:  -----------------------  

“Concluída a elaboração do Plano de Pormenor da Zona Baixa da Vila de Penela (PPZBVP), a 
Câmara Municipal de Penela apresentou à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Centro a proposta de plano, o parecer emitido pelo do Instituto de Estradas e o relatório de avaliação 
prévia justificativo de que o plano de pormenor não é susceptível de ter efeitos significativos no 
ambiente, solicitando a realização da respectiva conferência de serviços com as entidades 
representativas dos interesses a ponderar.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

A conferência de serviços, da qual se anexa a respectiva acta (anexo I), foi realizada no dia 25 
de Março de 2009, resultando o seguinte parecer: “A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro e demais entidades, consideram que, nos termos do disposto no n° 4 do art° 75°-A 
do DL n°. 316/2007, de 19 de Setembro, salvaguardados os aspectos indicados pelos representantes 
das entidades na presente reunião, a proposta do Plano de Pormenor da Zona Baixa da Vila de Penela 
se encontra em condições de merecer parecer favorável, e ser submetida a discussão pública, que 
deverá decorrer de acordo com o disposto no nº. 3 do art° 77°, atentos o n04 do art° 148° e no n° 2 e 3 
do art°. 149° do DL 380/99, de 22 de Setembro, na redacção dada pelo DL nº. 316/2007, de 19 de 
Setembro." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O procedimento de discussão pública referente à proposta de PPZBVP foi iniciado com a 
publicação do aviso de abertura em Diário da República, respectiva divulgação através da 
comunicação social e da página da internet do município, cuja documentação se disponibiliza no 
anexo 11 do presente relatório.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O período de discussão pública, com a duração de 22 dias úteis, teve início no dia 24 de 
Abril de 2009, cinco dias após a publicação do respectivo aviso de abertura, com o nº. 8351/2009, no 
Diário da República, 28 série, n° 75, de 17 de Abril, tendo terminado no dia 27 de Maio de 2009. 
Durante o referido período não foram apresentadas quaisquer reclamações, observações ou 
sugestões, conforme certidão que se disponibiliza no anexo 111 do presente relatório, pelo que não há 
lugar à elaboração de relatório de ponderação dos resultados da discussão pública”.  -------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento, concordando com o exposto e deliberou, por 
unanimidade, submeter o mesmo a aprovação da Assembleia Municipal.  ------------------------------------------  



13 

 

 
13. CENTRO EDUCATIVO DO ESPINHAL: ----------------------------------------------------------------------------   

13.1 - ANTE-PROJECTO: Pelo senhor Presidente foi presente o ante-projecto, relativo à 
construção do Centro Educativo do Espinhal, a levar a efeito no actual edifício da escola primária do 
Espinhal, sito na vila do Espinhal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após algumas considerações sobre o projecto e sobre aquelas que são as pretensões em 
termos de utilização e mais-valias para a comunidade escolar e para o concelho, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, aprovar o ante-projecto para a construção do referido Centro Educativo.--  

   
13.2- ESTIMATIVA DE CUSTOS: Após discussão e aprovação do ante-projecto para a 

construção do Centro Educativo do Espinhal, foi presente informação relativa à estimativa orçamental 
da obra, cujo valor ascende a 989.045,50€ (novecentos e oitenta e nove mil quarenta e cinco euros e 
cinquenta cêntimos), acrescido de IVA.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os valores mencionados.  ---------------    
 

14. PROGRAMA “PENELAJOVEM” - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS: Nos termos da entrada em 
vigor do Programa de Apoio à fixação de Jovens famílias no concelho, foi presente uma candidatura 
que mereceu a deliberação adiante mencionada. --------------------------------------------------------------------------------    

14.1 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À 1ª. INFÂNCIA: De Helena Cristina Carvalho 
Rodrigues, residente em Taliscas, 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.  ---------------------------------------------  

 
14.2 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À HABITAÇÃO: De Elsa Margarida Carlos Ferreira, 

residente no lugar de Câneve, freguesia de Cumieira, solicitando apoio à Habitação. ---------------------------  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no valor de 

dois mil e quinhentos euros, a pagar por duas tranches, de acordo com a informação dos Serviços.  ---  
 
 
DELEGAÇÕES DE DIVERSOS LUGARES: - Estiveram presentes e expuseram os seus 

problemas os seguintes Munícipes, que obtiveram por parte do Executivo as respostas que adiante 
vão indicadas:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De CARVALHAIS – Alípio Bernardino que, referiu ter ido, ontem, à serra tendo verificado 
andarem a alargar a estrada sem que para isso o tenham alertado. Lamenta pois, ocuparam o lado do 
seu terreno, em cerca de três metros e para o lado oposto o mesmo não aconteceu quando poderiam 
ter dividido a intervenção igualmente pelos dois lados. ----------------------------------------------------------------------  
 ------------- O senhor presidente respondeu que irá averiguar o que ao certo se passou pois, haviam sido 
dado ordens ao fiscal municipal para, previamente, falar com as pessoas.  ------------------------------------------  
- O senhor Alípio referiu ter tido conhecimento de que o fiscal foi a sua casa para falar sobre o assunto 
e, como não estava deixou o contacto para lhe ligarem. Não concorda com tal procedimento pois 
deveria ter sido o fiscal a ligar-lhe e não o inverso, essa seria a lógica. Não está em causa o não deixar 
fazer, mas sim a questão que se passou nos Carvalhais, motivo pela qual gostaria que a terra retirada 
da estrada, recentemente alargada, fosse depositada na sua propriedade nos Carvalhais, onde é 
precisa. Lamentou, também, que no caso da estrada da Cumieira tenham indemnizado os 
proprietários e na situação em apreço não. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- O senhor Presidente, salientou o facto de se tratar de situações diferentes. A estrada da 
Cumieira, pela sua dimensão e por se integrar num projecto municipal tem prioridade. A estrada das 
Cancelas, pelas dificuldades que têm surgido, sobretudo a nível de entendimento com alguns 
proprietários, impedido o seu andamento, tem outro nível de prioridade.  ------------------------------------------  
- O senhor Alípio, insistiu que deveria ser tratado como todos, ou seja como munícipe de primeira. 
Além disso, o senhor fiscal, quando foi a sua casa, disse à sua mulher que iria ser ocupado um metro 
e meio para cada lado da estrada e nunca três metros, como aconteceu.  ------------------------------------------- . 
 ------------- O senhor Presidente salientou que a lógica é a colaboração mútua. Sobre a questão da terra 
irá ser resolvida sendo que o compromisso assumido irá ser cumprido. ---------------------------------------------  
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De ESTRADA DE VIAVAI – Albertino Rodrigues que, referiu ter ficado desgostoso com o 

trabalho realizado no largo da capela de Viavai, que no seu entender não foi feito correctamente, 
tendo inclusive passado, por duas vezes, com a sua viatura por cima dos degraus da escada. Lamenta 
pois, sempre tiveram um arraial tão bom e agora está torto. ---------------------------------------------------------------    
 ----------- O senhor Presidente respondeu ser um assunto que já foi tratado e, pelo que lhe contou, não 
obstante haver uma ou duas pessoas descontentes no lugar, as restantes ficaram muito satisfeitas 
com o trabalho realizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Insistindo no assunto, o senhor Albertino referiu que, ficaria satisfeito se houvesse cinco pessoas no 
lugar a dizer que a obra ficou bem mas, como existem lá muitos cobardes será mais difícil. Lamenta 
que, mais uma vez, se tenha “jogado dinheiro ao ar” para beneficiar algumas pessoas.  ----------------------  
- Referiu ter avistado da sua varanda, na semana que passou, uma tractor com capinadeira a fazer 
trabalhos para amigos. Lamenta tal situação pois mesmo em casa teve de se chatear. O tractor para 
fazer os trabalhos, passou por um caminho confinante com propriedades suas, danificando-lhe 
alguns materiais, nomeadamente telhas e um chapéu-de-chuva. Tentou falar com o Presidente da 
Junta de Freguesia, na sua sede, mas como não estava deixou recado à empregada. Até hoje não foi 
contactado pelo que, disse considerar a Junta de Freguesia de Santa Eufémia, a Junta de Freguesia de 
São Miguel e a Câmara Municipal uma “tripeça”.- ------------------------------------------------------------------------------  
- Insistiu para a vergonha que apresentam as pedras colocadas na ribeira.  -----------------------------------------  
 ------------- O senhor Presidente, sobre a nova questão colocada, perguntou-lhe se o caminho por onde 
passou o tractor é público ou não e se achava que os trabalhos efectuados ficaram ou não bem.  --------  
- O senhor Albertino respondeu que dará a resposta no sítio certo pois ali não o fará. Terminando, 
perguntou quem  é o responsável pelas obras do regadio perto da fonte. --------------------------------------------  
 ------------- O senhor Presidente de Junta de Freguesia de Santa Eufémia, ali presente, referiu que, no 
entender do senhor Albertino, todos os anos, existe uma rua que fica por limpar motivo pela qual, este 
ano, teve o cuidado de providenciar que todos os arruamentos e caminhos fossem limpos. Apesar do 
cuidado havido o senhor Albertino teve de se queixar de alguma coisa, no caso concreto, do tractor. 
Sobre a questão do regadio informou ter aquela Junta fornecido manilhas, ao senhor Orlando, que se 
prontificou a realizar as obras do regadio, por sua conta. Igual tratamento terá quem, do mesmo 
modo, o solicitar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

De CEREJEIRAS – Joaquim Oliveira que, fazendo-se acompanhar de outros moradores (João 
Martins e Leonor Coutinho) identificou as seguintes situações: ----------------------------------------------------------   
- Têm em mente abrir uma estrada desde as Forneas até à Nogueira das Cerejeiras, tendo efectuado 
quase todo o trabalho de levantamento dos proprietários. Dessa feita solicitam apoio para a 
elaboração do levantamento topográfico.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Referiu terem aberto um caminho, junto ao ribeiro, que necessita da colocação de manilhas. É sua 
pretensão, ainda, dar continuidade ao mesmo, do outro lado do ribeiro, numa extensão de cerca de  
vinte metros, daí solicitarem apoio.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- O senhor Presidente respondeu que irá falar com a técnica florestal, para ir ao local, dado 
tratar-se de caminhos florestais. Posteriormente terá o topógrafo que fazer o levantamento. ---------------  
- Pediu que fossem dados alguns esclarecimentos sobre a situação dos poços e furos, de que tanto se 
fala.-------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Um representante da Junta de Freguesia, ali presente, referiu ter aquela Junta solicitado 
esclarecimentos à ARH de Coimbra, que se prontificou a dar formação sobre o assunto. Logo que tal 
aconteça, poderão as pessoas deslocar-se à Junta de Freguesia onde certamente serão elucidados, 
caso a caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------- O senhor Presidente deu conta da situação, em termos legislativo, informando que tem 
estado em contacto com a ARHCentro, no sentido de harmonizar os procedimentos, no sentido de 
ajudar as pessoas. Alertou para que não gastem dinheiro com terceiros, no sentido de legalizarem 
situações, e aguardem por nova informação. -------------------------------------------------------------------------------------  
- Continuando, o senhor Joaquim alertou para o facto da estrada Cerejeiras – Fetais, necessitar de ser 
alargada, junto ao entroncamento para Porto Judeus.  ------------------------------------------------------------------------  
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 -------------  O senhor Presidente informou que, aquela estrada desde o início até ao entroncamento 
referido vai ser intervencionada existindo projecto aprovado. Foi analisada a hipótese colocada, 
concluindo-se que a estimativa era demasiado elevada. Nada invalida que no futuro não se faça mas, 
de momento, não será possível pois a Câmara não possui recursos financeiros para tal. Entretanto a 
estrada Cerejeiras - Fetais foi já colocada a concurso.  ------------------------------------------------------------------------  
- Insistindo, o senhor Joaquim, referiu que o caminho de que falou é o que vai dar a Porto Judeus,  
bastando apenas alarga-lo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- Concluindo, o senhor Presidente referiu que poderá ir ao local para, posteriormente, ser 
analisado e efectuado o levantamento para ver o que poderá feito no futuro.  --------------------------------------  
 

De PORTO JUDEUS – João Martins que, relativamente ao simulacro realizado no passado 
dia dois de Maio, disse gostar de saber as conclusões a que chegaram. ----------------------------------------------  
 ------------- O senhor Vice-Presidente referiu que o simulacro foi de âmbito distrital, sendo que o seu 
principal objectivo era o testar de meios, nomeadamente o tempo de resposta em termos de 
actuação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O facto de ter sido escolhido Porto Judeus foi mero acaso pois poderia ter sido qualquer outro local. 
Havia um “foco de incêndio” cuja evolução era seguida por um novo sistema informático instalado 
pela Universidade. Feito o simulacro, concluiu-se existirem situações a rever, tais como o ponto de 
viragem, ruas estreitas, etc. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Continuando, o senhor João Martins referiu que, o tempo decorrido até chegarem os meios ao local 
foi muito. Deixou o alerta pois, em caso de incêndio naquele lugar, deixaria de pertencer ao concelho. 
A prová-lo, concluiu-se que o carro pequeno, que lá esteve, não conseguiu chegar ao cimo do lugar, 
pois não conseguia passar nas ruas estreitas, tendo de voltar de marcha à ré. Referiu ter falado com a 
técnica florestal sobre a existência de um caminho de saída para a Sandoeira. O seu receio é que a 
haver incêndio, comece durante a noite, o que decerto impedirá as pessoas de escapar. ----------------------  
Insistiu no alerta sugerindo a construção de mais dois pontos de água, como solução, atendendo a 
que o lugar possui muita água que não é aproveitada. Poderiam colocar manilhas e construir tanques 
para aproveitar a água mas, se não houver acessos não valerá a pena pois, os carros de bombeiros 
não conseguirão circular caso necessitem de abastecer.  --------------------------------------------------------------------  
 ------------- O senhor Presidente referiu que, primeiramente há que fazer o levantamento e depois 
estudar a situação  e, eventualmente elaborar uma candidatura.  --------------------------------------------------------  

- O senhor João Martins terminando a sua intervenção prontificou-se a ceder terreno, caso 
seja necessário, bem como a ajudar no que for preciso para resolver a situação. ---------------------------------  

 
De NOGUEIRA – Rui Neves que, relativamente à prevenção de fogos florestais louvou o 

investimento efectuado pela Câmara, no que concerne à limpeza de caminho e terrenos, lamentando 
que volvidos alguns anos os proprietários não tenham dado continuidade àquele trabalho. No seu 
entender é mau que as pessoas não limpem os terrenos à volta das suas casa pois, para além de 
porem em perigo os seus bens põem em perigo os dos outros, devendo para o efeito haver mais 
fiscalização.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------- O senhor Vice-Presidente informou que, na altura, foi aprovada uma candidatura e, nesse 
âmbito, feita limpeza de muitos prédios. Lamentável foi que, as pessoas, não tenham dado 
continuidade ao excelente trabalho efectuado pois, em caso de incêndio, é um enorme problema e 
não se pode esperar que a Câmara se substitua aos particulares limpando as suas propriedades. Deu 
conta que, no entanto, têm sido feitas campanhas de sensibilização com a distribuição de panfletos e 
avisos. Sobre a fiscalização quer a CEPNA, quer a GNR poderão actuar. ---------------------------------------------  

 
EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E FORNECIMENTOS ADJUDICADOS POR 

DESPACHO: Pelo Senhor Presidente foi apresentada a relação das adjudicações por ele efectuadas, 
durante o mês de Abril último, a seguir indicadas: -----------------------------------------------------------------------------  

- “Requalificação do Espaço Intergeracional no Espinhal” - adjudicado à firma Gadanha 
Pavimentos, limitada, com sede em Penela, pelo valor de treze mil, quinhentos e dezassete euros e 
noventa e quatro cêntimos, acrescidos de Iva; ------------------------------------------------------------------------------------  
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- “Reabilitação do caminho Municipal 1192 a Cancelas”- adjudicado à firma Calado & Duarte, 
limitada, com sede em Penela, pelo valor de cento e quarenta e oito mil, novecentos e setenta e oito 
euros e dez cêntimos, acrescidos de Iva;-  ----------------------------------------------------------------------------------------- -  

- “Requalificação do Largo da capela de Viavai e Repavimentação de Calçada em Espinhal”- 
adjudicado à firma Gadanha Pavimentos, limitada, com sede em Penela, pelo valor de trinta e cinco 
mil quatrocentos e cinquenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos, acrescidos de Iva;-  ------------------ -  

- “Trabalhos de reparação na Piscina da Louçainha”- adjudicado à firma Calado & Duarte, 
Lda, com sede em Penela, pelo valor de quatro mil trezentos e noventa e nove euros e noventa e seis 
cêntimos, acrescidos de Iva;-  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- “Prestação de Serviços para realização de acções de silvicultura preventiva ‟ criação de 
faixas de gestão combustível”- adjudicado à firma Flopen ‟ Associação de Produtores e Proprietários 
Florestais do Concelho de Penela, com sede em Espinhal, pelo valor de sete mil oitocentos e quarenta 
euros, acrescidos de Iva;-  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  

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

último que importa em seiscentos e vinte sete mil trinta e um euros e trinta e um cêntimos.  --------------  
A Câmara Municipal tomou conhecimento.  -------------------------------------------------------------------------   
 
LICENÇAS PARA OBRAS: - Pelo Senhor Presidente foi apresentada a relação das obras 

autorizadas pelo senhor Vice-Presidente durante o mês de Maio último, ao abrigo da deliberação 
camarária de dois de Janeiro de dois mil e seis, bem como as restantes licenças concedidas.  --------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------  
 
ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, sendo dezassete horas e trinta e cinco 

minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, tendo sido aprovada esta acta em 
minuta.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, 

 

_______________________ 
(Paulo Jorge Simões Júlio) 

 

         __________________________              ___________________________ 
               (José Carlos Fernandes dos Reis)            (António José Santos Antunes Alves) 

 

___________________________ 
(Sílvio Simões Lourenço de Carvalho) 

A Técnica Superior, 

 

_____________________________ 
(Maria Leonor dos Santos Carnoto) 

 


