
ATAN.° 03/13

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013

No dia sete de fevereiro do ano de dois mil e treze, pelas dezasseis horas, nesta

Cidade de Penafiel, no salão Nobre dos Paços do Município, estando presentes os

Excelentíssimos senhores, Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, como Presidente da

Câmara Municipal de Penafiel, Dr. Antonino Aurélio Vieira de Sousa, a senhora

Vereadora Eng.a Paula Cristina Ribeiro da Silva Teles, senhor Adolfo Amílcar, Dr.a

Susana Paula Barbosa de Oliveira, Dr. Alberto Clemente de Melo e Sousa, Dr.

António José de Sousa Pinto, Eng.° Joaquim Fernando Moreira, Dr.a Filomena Maria

de Sousa Martins Pereira Rodrigues, comigo, Anabela Rodrigues, Assistente Técnica

da Divisão Administrativa e de Apoio aos Órgãos Autárquicos, realizou-se a Reunião

Ordinária, da Câmara Municipal de Penafiel.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

I - INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto relativamente às obras na cidade, disse que os

munícipes já estavam saturados de tantos arranjos nas obras, porque começava a

atingir níveis difíceis de perceber. As pessoas já começavam a ficar traumatizadas

logo que entravam na cidade e viam o trânsito constantemente cortado devido às

obras. Esperava que estes arranjos fossem definitivos.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que esta era uma intervenção nas

passadeiras, já referenciada na última reunião de Câmara Municipal, e a empresa

estava a colocar e a executar uma nova técnica, quer no subsolo, quer no que

concerne ao processo de maturação do material antes da colocação para ser em

definitivo. Também aproveitaram para terminar e corrigir aquele troço que empossava

muita água no inverno junto desde a Praça Municipal até ao centro Comercial

Brasília.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que junto ao chafariz era um desleixo.

Faltava uma zona ajardinada.
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0 senhor Presidente da Câmara Municipal disse que no dia a seguir ao carnava

iam "nascer" naquele local uma flores.

II - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

1 - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Deliberação n.° 1764 de 07/02/2013

Assunto: Leitura e aprovação das intervenções dos membros da Câmara Municipa

transcritas na ata da reunião ordinária Pública, realizada no dia 24 de janeiro de

2013-DGO - GAAOA.

Votação: Aprovada, por unanimidade.

Deliberação n.° 1765 de 07/02/2013

Assunto: Renovação de Bolsas de Estudo - Cabimento n.° 172 - Educação.

Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2013-01-3

(anexo I), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a faze

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Técnica Superior, d<

2013-01-25, requerimento do aluno Marco Alexandre Moreira Sousa, de 2013-01-25

acompanhado por ofício n.° GAS-AASD/38, da Universidade Técnica de Lisboa

Requerimento para renovação da bolsa de estudo, declaração da Faculdade d

Arquitetura, comprovativo de entrega da declaração modelo 3 de IRS. Oficio n.

00171 da DGES Direção - Geral do Ensino Superior, referente à candidata Anf

Margarida dos Santos Barbosa, acompanhado por declaração de não candidato

requerimento para renovação da bolsa de estudo, cópia da matricula-inscrição, cópi;

do cartão único, cópia do atestado da Junta de Freguesia de Marecos, Fax d<

Departamento de Gestão organizacional, de 2013-01-09. Fax dos Serviços de Aça

Social da Universidade do Porto, referente à candidata Inês Juliana Silva Pereire

acompanhado por requerimento para renovação da candidatura a bolsa de estudo
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cópia da Direção Geral de Administração Interna, de 2011-08-31, cópia de cartão

único, cópia de certidão da Faculdade de Ciências da universidade do Porto, cópia de

demonstração de liquidação de IRS, Fax do Departamento de Gestão Organizacional,

de 2013-01-09, Fax dos Serviços de ação Social do IPP, referente à candidata Telma

Luisa Moreira Sousa, acompanhado por requerimento para renovação da bolsa de

estudo, declaração para efeitos de acesso a passe, comprovativo de entrega da

declaração Modelo 3 de IRS, cópia de comprovativo do requerimento de prestações de

desemprego e Fax do Departamento de Gestão organizacional, de 2013-01-09. (em

arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade, a renovação de bolsas de estudo aos alunos,

Telma Luisa Moreira Sousa, Juliana Silva Pereira e Ana Margarida dos Santos

Barbosa, de acordo e com fundamento na informação acima mencionada.

Deliberação n.° 1766 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de apoio, para aquisição de uma viatura adaptada para a

APADIMP, no montante total de € 35.000,00 - Educação.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-01

(anexo II), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Gestão Organizacional - Unidade de Educação, Juventude e Tempos Livres, de 2013-

01-30, ofício n.° 021/2013 da APADIMP, de 2013-01-22, pedido de informação do

orçamento à Empresa Renault, acompanhada por fotografia do veículo, informação

do Departamento de Gestão Organizacional - Gestão de Património,

Aprovisionamento e Oficinas Mecânicas, de 2013-01-31, acompanhada por proposta

de cabimento (anexo II), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que

passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.
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Deliberação n.° 1767 de 07/02/2013

Assunto: Análise/Alteração da proposta de regulamento sobre o "Programa Colóni

Balnear Sénior" - Departamento de Gestão Organizacional - Unidade de Ação Social e

Saúde.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2013-01-2

(anexo III), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazei

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Gestão Organizacional - Unidade de Ação Social e Saúde, de 2013-01-22

acompanhada pelo "Regulamento de Colónia Balnear Sénior 2013", (anexo III

documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer part<

integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1768 de 07/02/2013

Assunto: Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Penafiel e Francisa

Soares Vinagreiro.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-0:

(anexo IV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a faze

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Contrato de Comodato.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1769 de 07/02/2013

Assunto: Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Penafiel com Danie

da Silva Soares e Maria Dolores Correia Gonçalves Soares.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-01

(anexo V), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Contrato de Comodato.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1770 de 07/02/2013

Assunto: Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Penafiel e Maria

Helena Leão Alves de Sá Sanguedo.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-01

(anexo VI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Contrato de Comodato.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1771 de 07/02/2013

Assunto: Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Penafiel com Álvaro

João da Silva Cardoso e Dulce Maria Oliveira dos Santos Cardoso.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-01

(anexo VII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Contrato de Comodato.

Votação: Aprovado, por unanimidade.
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Deliberação n.° 1772 de 07/02/2013

Assunto: Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Penafiel e Natalin;

Rodrigues Pereira.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-01

(anexo VIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazei

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Contrato de Comodato.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1773 de 07/02/2013

Assunto: Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Penafiel com Albano

Pereira Barbosa e Teresa Teixeira Pereira.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-0

(anexo IX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a faze

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Contrato de Comodato.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1774 de 07/02/2013

Assunto: Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Penafiel com Abílk

Rodrigues Pereira e Deolinda Moreira Pinto Pereira.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-0

(anexo X), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a faze

parte integrante desta ata. /

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Contrato de Comodato.
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Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1775 de 07/02/2013

Assunto: Colocação de sinalização de estacionamento proibido em dias de feira, no

Largo Conde Torres Novas, Freguesia de Penafiel - Fiscalização Municipal.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amilcar, de 2013-01-31 (anexo XI),

documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte

integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Fiscalização

Municipal, de 2013-01-30, acompanhada por plantas à escala 1/1000. (anexo XI),

documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte

integrante desta ata.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que entendia que a circulação e

estacionamento era um problema e era correto que se sinalizasse que não se pudesse

estacionar em dias de feira, mas pensava que os feirantes no terrado que lhes estava

definido tinham permissão para estacionar.

O senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que aquela proibição não era

para os feirantes, mas sim para as pessoas em geral.

Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação

da Fiscalização Municipal.

Deliberação n.° 1776 de 07/02/2013

Assunto: Transferência financeira a favor da Associação de Municípios Portugueses,

para pagamento de quotas referente à fatura n.° 184/2013 (ND), para o ano de 2013,

no valor de € 5.854,00 - DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-01

(anexo XII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante da ata.
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Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Gestão Organizacional - Gestão de Património, Aprovisionamento e Oficina;

Mecânicas, de 2013-01-31, acompanhada por proposta de cabimento n.° 277 Fatur;

n.° 184/2013 (ND) da Associação Nacional de Municípios Portugueses, de 2013-01-

22, (anexo XII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam

a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1777 de 07/02/2013

Assunto: Transferência financeira a favor do Turismo Porto e Norte de Portugal, par;

pagamento de quotas, para o ano de 2013, no valor de € 1.500,00 - DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-01

(anexo XIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazei

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Gestão Organizacional - Gestão de Património, Aprovisionamento e Oficina;

Mecânicas, de 2013-01-31, acompanhada por proposta de cabimento n.° 276, ofício

n.° 00121 do Turismo Porto e Norte de Portugal, de 2013-01-25, acompanhada por

nota de débito (anexo XIII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e

que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1778 de 07/02/2013

Assunto: 4°. Alteração ao Orçamento de Despesa, no valor de 35.000,00€ - D.G.O

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-04

(Anexo XIV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a faze

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento di

Gestão Organizacional, de 2013-02-04 (anexo XIV), documento que se dá
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por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do Partido

Socialista, Dr. Sousa Pinto e Engenheiro Fernando Moreira e Dr.a Filomena

Rodrigues, a 4.a Alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de 35.000,00 € para o

corrente ano de 2013.

Deliberação n.° 1779 de 07/02/2013

Assunto: 3°. Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 35.000,00€ - DGO

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-04,

(Anexo XIV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Gestão Organizacional, de 2013-02-04 (anexo XIV), documento que se dá por

inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do Partido

Socialista, Dr. Sousa Pinto, Engenheiro Fernando Moreira e Dr.a Filomena Rodrigues,

a 1°. Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 35.000€.

Deliberação n.° 1780 de 07/02/2013

Assunto: Pedido de isenção do pagamento de renda do Bar do Lago-Sameiro, durante

o período de tempo de duração das obras que estão a realizar e que tiveram início em

dezembro de 2012.

Requerente: José Moreira Gomes.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-28,

(anexo XV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação Departamento de Gestão
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Organizacional - Divisão de Apoio Jurídico, de 2013-02-01, Informação

Departamento de Gestão Organizacional - Divisão de Apoio Jurídico, de 2013-01-22 e

requerimento de José Moreira Gomes - Bar do lago - Sameiro, de 2013-01-08 (anexo

XV), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer

parte integrante desta ata.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que era verdade que na informação que

tinha chegado dos serviços da conceção então celebrada, era dito que naqueles

termos não existia qualquer situação que viesse a ser atendida quanto ao pedido, só

que naquele momento o bar estava quase sitiado. Tinha apenas um único sítio de

entrada porque com as obras ninguém conseguia lá chegar. Era evidente que havia

um contrato, mas as condições do contrato tinham sido alteradas pela entidade

concessionária. Foram colocadas condições adversas pelo concessionário para que o

proprietário pudesse desempenhar a sua atividade e estava no risco de ter que fechai

o bar.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que da maneira que o proprietário

tinha colocado a questão não era viável. A forma como tinha colocado o pedido não

conseguia uma base de sustento jurídico para se pude ir mais longe.

Votação: Aprovado, por unanimidade, indeferir a pretensão do requerente, com

fundamento na informação do Departamento de Gestão Organizacional - Divisão de

Apoio Jurídico.

Deliberação n.° 1781 de 07/02/2013

Assunto: "Faturação RSU/s Indiferenciados", emitidas trimestralmente - alteração

ao Regulamento Municipal sobre Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpez

Pública do Município, aprovada pela deliberação n.° 1685 de 20 de Dezembro de

2012). - Retificação à deliberação de n. 1685 de 20/12/2012.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Antonino de Sousa, de 2013-02-04

(anexo XVI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa disse que a quando a última alteração

ao regulamento tinham feito a proposta que a emissão das faturas
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passasse a ser trimestral. Entretanto a Câmara Municipal conseguiu com a Penafiel

Verde EM., chegar a um acordo para que as faturas dos resíduos sólidos e urbanos

fossem também emitidas pela Empresa Municipal, que atendendo ao número e ao

volume de faturas que emite, conseguia preços para envelopagem e para a remessa

das faturas muito mais acessíveis do que tinha a Câmara Municipal. Ficava a

Penafiel Verde EM., a emitir as faturas mensalmente dispensando os munícipes do

esforço acrescido que implicaria pagar uma fatura do valor de três meses com os

custos de envelopagem e de remessa também mais vantajosos. Posteriormente fazia-

se o protocolo com a Penafiel Verde EM.

Votação: Aprovado, por unanimidade, retificar a deliberação n. 1685 de 20/12/2012.

1 - Tendo em consideração a atual conjuntura económica;

2 - Assim como intenção da Câmara Municipal efetuar a faturação, com o objetivo

de redução de custo pela empresa Penafiel Verde EM, manter a faturação de uma

forma mensal até ao fim do processo de transferência da faturação, na sua

totalidade para a entidade supra citada.

Deliberação n.° 1782 de 07/02/2013

Assunto: Alteração do Regulamento Municipal de Circulação e Estacionamento

Condicionados na Praça Municipal, Rua Dr. Joaquim Cotta, Rua da Misericórdia,

Rua do Paço, Largo da Ajuda e Rua Alfredo Pereira - Cidade de Penafiel -

DPAOT/GM045.13.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng.a Paula Teles, de 2013-02-04,

(anexo XVII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Projetos de Arquitetura e Ordenamento Territorial - Gabinete de Mobilidade, de 2013-

02-04, Extrato de Ata de reunião, minuta da proposta de alteração ao regulamento

municipal e minuta do Regulamento Municipal Circulação e Estacionamento

Condicionados na Praça Municipal, Rua Dr. Joaquim Cotta, Rua da Misericórdia,

Rua do Paço, Largo da Ajuda e Rua Alfredo Pereira - Cidade de Penafiel (anexo XVII),

documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte

integrante desta ata.
W
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O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que relativamente a esta matéria ia-se

abster. Fazia todo o sentido reconhecer determinado o tipo de lapsos que foram

acontecendo mas iam ter outro problema já de seguida que era a entrada dos carros

em frente ao Alvorada. Com a paragem de autocarros ali colocada aquela situação

não ia funcionar. Disse que já era experiências a mais.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que quando se tinha tomado a

decisão de colocar o sentido de trânsito que existia naquele momento, essa decisão

tinha sido precedida de uma auscultação aos taxistas e o seu representante tinha

dado o aval para aquela solução. Foi tudo feito em conformidade com que tinha sido

acordado entre pessoas e todos com boa-fé. Depois de estar em funcionamento as

mesmas pessoas tinham vindo dizer que afinal não estava funcional aquele sistema,

pelas razões referidas na reunião anterior, porque a inclinação fazia com que os

taxistas tivessem que ligar o carro para descair. Ponderadas todas as circunstâncias,

achavam que seria melhor atender aquela solicitação dos taxistas.

A senhora Vereadora Enga. Paula Teles disse que aquela mudança estava a ser

acompanhada com todas as entidades da cidade fazendo-se um trabalho mesmo

muito ao detalhe com todas as aquelas pessoas envolvidas. A solução tinha sido dada

por unanimidade.

Salientou que a abertura que se ia ter ao Centro Histórico, mesmo com a situação da

paragem de estacionamento era mais que suficiente para entrar os carros numa

situação de acalmia de trafego. Ou seja, queriam que os carros entrassem mas de

velocidade reduzidíssima. O aumento que tinham feito para ampliar a paragem era

uma situação que favorecia a decisão de contrariar aquilo que tinha sido aprovado

porque se não estivesse ali aquela situação naquele momento não se podia aprovar

aquela situação uma vez que os carros iam ali entrar com maior velocidade. Daquel

forma acreditavam que os carros pudessem entrar a velocidade reduzida sem colocar

em causa a segurança dos peões que circulavam naquele local.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que uma vez que lhes tinha sido enviado

projetos novos sem que estivessem referenciadas e assinaladas as alterações

significava que não sabia o que estava a ser alterado e não podia estar dentro do

assunto por isso ia-se abster.

Votação: Aprovado, por maioria, com a abstenção do senhor Vereador, Dr. Sousa

Pinto.
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Deliberação n.° 1783 de 07/02/2013

Assunto: Estudo de vias de comunicação, no lugar da venda do campo e cruzamento

:xistente entre a Rua Central de S. Martinho de Recesinhos, Rua da Escola, Rua de

Vilar e Rua da Agra - DPAOT/GM045.13.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng.a Paula Teles, de 2013-01-28,

[anexo XVIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Projetos de Arquitetura e Ordenamento Territorial - Gabinete de Mobilidade, de 2013-

01-24, acompanhada por anexo de fotografias do local em questão, planta

topográfica, ofício n.° 21.21/2011, de 2013-01-13 da Junta de Freguesia de S.

Martinho de Recesinhos, Informação da Unidade de Mobilidade e Ordenamento do

Território - Gabinete de Mobilidade, acompanhada por anexo das fotografias e oficio

n.° 85.85/2011, de 2011-10-25 da Junta de Freguesia de S- Martinho de Recesinhos

(anexo XVIII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

2- ASSUNTOS A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Deliberação n.° 1784 de 07/02/2013

Assunto: Aprovação da adequação dos Estatutos da Penafiel Activa, EM à Lei n.°

50/2012, de 31 de Agosto - GAP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-05,

(anexo XIX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta dos Estatutos da Penafiel

Activa, EM, (anexo XIX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que

passa a fazer parte integrante desta ata.
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O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto Disse que o contrato programa era tão

superficial em termos de quantidade que podia ser à priori um assumir que estava

tudo bem. Disse que se ia abster porque achava que era necessário fundamentar

mais corretamente um conjunto de obrigações que a entidade, então protocolar,

delegava na sua plenitude sem qualquer controle.

Votação: Aprovado, por maioria, com a abstenção dos senhores Vereadores do

Partido Socialista, Dr. Sousa Pinto, Engenheiro Fernando Moreira e Dr.a Filomena

Rodrigues a proposta da adequação dos Estatutos da Penafiel Ativa, EM, nos termos

do art.° 70, n.° l, da lei 50/2012, de 31 de agosto e remeter o assunto à Assembleia

Municipal para efeitos do disposto na ai. 1), do n.° 2, do artigo 53.° da Lei n.° 169/99,

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Não interveio na discussão e votação, ausentando-se da sala, os senhores Vereadores

Sr. Adolfo Amílcar, por impedimento nos termos do n.° 6, do artigo 90.°, da Lei

169/99, de 18 de Setembro, com alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e alínea a), do artigo 44.° do CPA, e artigo 10.° do

Regimento da Câmara Municipal.

Deliberação n.° 1785 de 07/02/2013

Assunto: Aprovação da adequação dos Estatutos da Penafiel Verde, EM à Lei n.°

50/2012, de 31 de Agosto - GAP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-05

(anexo XX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta dos Estatutos da Penafie

Verde, EM, (anexo XX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que

passa a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por maioria, a abstenção dos senhores Vereadores do Partido

Socialista, Dr. Sousa Pinto, Engenheiro Fernando Moreira e Dr.a Filomena Rodrigues

a proposta da adequação dos Estatutos da Penafiel Verde, EM, nos termos do art.°

70, n.° l, da lei 50/2012, de 31 de agosto e remeter o assunto à Assembleia

Municipal para efeitos do disposto na ai. 1), do n.° 2, do artigo 53.° da Lei
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n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Não intervieram na discussão e votação, ausentando-se da sala, o senhor Vereador

Dr. Alberto Clemente de Melo e Sousa, e o senhor Vereador Adolfo Amilcar por

impedimento nos termos do n.° 6, do artigo 90.°, da Lei 169/99, de 18 de Setembro,

com alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e

alínea a), do artigo 44.° do CPA, e artigo 6.° n.°5 do Regimento da Câmara Municipal.

Deliberação n.° 1786 de 07/02/2013

Assunto: Aprovação do Contrato - Programa da Penafiel Activa, EM, para o ano 2013

-GAP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-05,

(anexo XXI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Contrato - Programa da

Penafiel Activa, EM, (anexo XXI), documento que se dá por inteiramente reproduzido

e que passa a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por maioria, com abstenção do Dr. Sousa Pinto, o Contrato -

Programa da Penafiel Activa, EM e submeter o assunto à Assembleia Municipal, para

efeitos do disposto, n.° 5, do art.° 47, da lei.0 50/2012, de 31 de Agosto.

Não interveio na discussão e votação, ausentando-se da sala, os senhores Vereadores

Sr. Adolfo Amilcar, por impedimento nos termos do n.° 6, do artigo 90.°, da Lei

169/99, de 18 de Setembro, com alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, e alínea a), do artigo 44.° do CPA, e artigo 10.° do

Regimento da Câmara Municipal.

Deliberação n.° 1787 de 07/02/2013

Assunto: l.a Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos - 2013 - DGO - GFFCCP

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-05
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(anexo XXII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Gestão Organizacional - Gestão Financeiro, Fundos Comunitários e Contratação

Pública, de 2013-02-04 (anexo XXII).

Votação: Aprovado, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do Partido

Socialista, Dr. Sousa Pinto, Eng.° Fernando Moreira e Dr.a Filomena Rodrigues, a 1.

Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, no valor de 178.695,00€, para o

corrente ano de 2013, remeter à Assembleia Municipal para o efeito da ai b), do n.° 2

do art.° 53, da Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de

11 de Janeiro.

Deliberação n.° 1788 de 07/02/2013

Assunto: l.a Revisão ao Orçamento de Despesa- 2013 - DGO - G.F.,F.C.C.P.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-0

(anexo XXII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Gestão Organizacional - Gestão Financeiro, Fundos Comunitários e Contratação

Pública, de 2013-02-04 (anexo XXII), documento que se dá por inteiramente

reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, com maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do Partido

Socialista, Dr. Sousa Pinto, Eng.° Fernando Moreira e Dr.a Filomena Rodrigues, a 1.

Revisão ao Orçamento de Despesa, no valor de 700.000,006, para o corrente ano de

2013, remeter à Assembleia Municipal para o efeito da ai b), do n.° 2 do art.° 53, da

Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
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Deliberação n.° 1789 de 07/02/2013

Assunto: Alteração ao projeto do Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas e

Outras Receitas Municipais- GAP

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, de 2013-02-05, (anexo

XXIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte

integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: proposta da alteração e

fundamentação económica (anexo XXIII), documento que se dá por inteiramente

reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, remeter à Assembleia Municipal para efeitos

da al.e), do n.° 2 do art.° 53 da Lei n.° 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei

n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Deliberação n.° 1790 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel a Pedro do Couto

Herdeiros, Lda., nos termos do artigo 2.° e 6.°alínea a) do Regulamento para a

Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02- 07

(anexo XXIV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.° e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel a Pedro do Couto

Herdeiros, Lda.

Deliberação n.° 1791 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel à Clinica Médica

Arrifana de Sousa, SÁ, nos termos do artigo 2.° e 6.°alínea a) do Regulamento para a

Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02- 07

(anexo XXV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.° e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penaflel à Clinica Médica

Arrifana de Sousa, SÁ.

Deliberação n.° 1792 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penaíiel à Empresa AJP

Motos SÁ, nos termos do artigo 2.° e 6.°alínea a) do Regulamento para a Atribuição

de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02- 07

(anexo XXVI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.0 e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel à Empresa AJP

Motos SÁ.

Deliberação n.° 1793 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Jornal "Noticias

de Penafiel", nos termos do artigo 2.° e 6.°alínea a) do Regulamento para a Atribuição

de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-07

(anexo XXVII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos 1.0,2.°,5.0 e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia
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Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Jornal

"Noticias de Penafiel".

Deliberação n.° 1794 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Professor Alfredo Oliveira de Sousa, nos termos do artigo 2.° e 6.°alínea a) do

Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-07

(anexo XXVIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.° e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Professor Alfredo Oliveira de Sousa.

Deliberação n.° 1795 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Reverendo Padre

Marílio da Costa Faria, nos termos do artigo 2.° e 6.°alínea a) do Regulamento para a

Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-07

(anexo XXIX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.° e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Reverendo

Padre Marílio da Costa Faria.

Deliberação n.° 1796 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor
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Eng.° Agostinho Moreira Gonçalves, nos termos do artigo 2.° e 6.° alínea a) do

Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-07

(anexo XXX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.0 e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Eng.° Agostinho Moreira Gonçalves.

Deliberação n.° 1797 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Eng.° António Gil Alves Machado Guedes, nos termos do artigo 2.° e 6.° alínea a) do

Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-07

(anexo XXXI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.° e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Eng.° António Gil Alves machado Guedes.

Deliberação n.° 1798 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Dr. Jaime Arlindo Teixeira Neto, nos termos do artigo 2.° e 6."alínea a) do

Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-07

(anexo XXXII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.
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Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.° e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Dr. Jaime Arlindo Teixeira Neto.

Deliberação n.° 1799 de 07/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Fernando Augusto Soares Moura Marques, nos termos do artigo 2.° e 6.° alínea a) do

Regulamento para a Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-07

(anexo XXXIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, ao abrigo dos artigos l.°,2.°,5.° e 6.°, ai. a), do

Regulamento para a atribuição de medalhas Honoríficas, propor à Assembleia

Municipal a atribuição da Medalha de Ouro do Concelho de Penafiel ao Exmo. senhor

Fernando Augusto Soares Moura Marques.

3- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES

Deliberação n.° 1800 de 07/02/2013

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta o texto de todas

as deliberações tomadas na presente reunião, nos termos do disposto no n.° 3, do

artigo 92.°, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de

11 de Janeiro.

4- ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

Assunto: Atos praticados no uso de poderes delegados (informação com a

identificação das decisões proferidas pelo Vereador Sr. Adolfo Amílcar, com

competências delegadas e subdelegadas por despacho do senhor Presidente da

Câmara, referentes ao período de tempo decorrido entre os dias 17 de janeiro de 2013

a 31 de Janeiro de 2013), (em arquivo) - DGU
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A Câmara Municipal, tomou conhecimento, nos termos e para os efeitos do disposto

no artigo 65.°, n.° 3, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.

Assunto: Faturas registadas no valor de € 528.911,64 (anexo XXXIV) - DGO.

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.

Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 24 (anexo XXXV) - DGO.

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.

4 - ASSUNTO PARA RATIFICAÇÃO

Deliberação n.° 1801 de 07/02/2013

Assunto: Ratificação da listagem infra com os escalões atribuídos às crianças/alunos

dos Jardins-de-Infância e Escolas do 1.° ciclo do ensino básico para vigorar a partir

do mês de fevereiro de 2013 - DGO - Educação.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-31,

(anexo XXXVI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1802 de 07/02/2013

Assunto: Pedido de autorização de Exploração de Comboio Turístico - art. 14 do Dec.

Lei.249/2000, de 13 de outubro - UMOT/GM503.12

Requerente: GUMERBEIRA - Aluguer de Equipamentos Industriais, S.A.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-06

(anexo XXXVII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.
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Documentos que acompanharam a proposta: Informação da UMOT/GM, de 2013-

02-05, pedido de autorização de Gumersindo de Oliveira Lourenço, de 2012-11-14,

acompanhado por planta (anexo XXXVII), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, autorizar de acordo e com fundamento na

informação acima identificada, nos termos do art. 14 do Dec.Lei.249/2000, de 13 de

outubro, o itinerário, as paragens, os horários de funcionamento e os preços dos

circuitos dos comboios turísticos, identificados no requerimento supra mencionado.

Deliberação n.° 1803 de 07/02/2013

Assunto: Abertura do concurso público para "CONCESSÃO DO DIREITO DE

EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE NO JARDIM DO CALVÁRIO - PENAFIEL" - DOSMA.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-06

(anexo XXXVIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Programa de concursos, caderno de

encargos, planta à escala 1/200 e planta à escala 1/100 (em arquivo), documentos

que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta

ata

Votação: Aprovado, por unanimidade.

1. Abertura do concurso público para a obra "CONCESSÃO DO DIREITO DE

EXPLORAÇÃO DO QUIOSQUE NO JARDIM DO CALVÁRIO - PENAFIEL" (prazo

de concessão de - 20 anos, renda mensal de 120,00€/mês), bem como o

respetivo programa de concurso e caderno de encargos;

2. A designação do júri, nos termos do artigo 67.° do Código dos Contratos

Públicos, com a seguinte composição:

- Presidente - Eng.° Carlos Alberto da Conceição Lopes, Eng.° Diretor do

Departamento de Obras e Serviços Municipais;

- José Roger do Couto Castro;

- Benedita Rosa Moreiras Ferreira Nunes, Coordenador Técnico

3- Remeter o decidido no n.° l à Assembleia Municipal para efeitos do disposto na
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ai.q), do n.° 2, do artigo 53.° da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei

n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Deliberação n.° 1804 de 07/02/2013

Assunto: Proposta de anulação dos procedimentos concursais, aprovados pela

deliberação n.° 703, de 03 de Março de 2011 e pela deliberação n.° 774 de 20 de Abril

de 2011.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-06

(anexo XXXIX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, anular os procedimentos concursais,

mencionados em assunto, em virtude da sua inutilidade face à realidade emergente

imposta pela adaptação da estrutura orgânica dos serviços municipais, nos termos

do art.° 112.°, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto - Lei

n.° 442/91, de 15 de Novembro na redação dada pelo Decreto - Lei n.° 6/96, de 31

de Janeiro.

Deliberação n.° 1805 de 07/02/2013

Assunto: Proposta para abertura de procedimentos concursais e com posição do júri

de recrutamento dos cargos dirigentes.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-06

(anexo XXXX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade:

l - Proceder à abertura dos procedimentos concursais para provimento dos seguintes

cargos de direção intermédia, previstos e não ocupados no mapa de pessoal:

- Chefe da Divisão de Gestão Urbanística

- Chefe da Unidade de Museu Municipal (3.° Grau);

- Chefe da Unidade de Educação, Juventude e Tempos Livres (3.° Grau);

- Chefe de Unidade de Ação Social e Saúde (3.° Grau);

- Chefe de Unidade de Fiscalização Municipal (3.° Grau);280
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- Chefe de Unidade de Fiscalização Técnica e Vistorias (3.° Grau).

2- Propor à Assembleia Municipal, nos termos, do art.° 13 da Lei., n.°. 49/2012, de

29 de agosto a seguinte composição dos júris de recrutamento dos cargos de

dirigentes mencionados no ponto anterior:

- Chefe da Divisão de Gestão Urbanística;

- Chefe da Unidade de Museu Municipal (3.° Grau);

- Chefe da Unidade de Educação, Juventude e Tempos Livres (3.° Grau);

- Chefe de Unidade de Ação Social e Saúde (3.° Grau);

- Chefe de Unidade de Fiscalização Municipal (3.° Grau);

- Chefe de Unidade de Fiscalização Técnica e Vistorias (3.° Grau).

E como mais ninguém quis usar da palavra, foi pelo Excelentíssimo senhor

Presidente da Câmara encerrada a reunião pelas 16 horas e 45 minutos.

E eu, ^\Ã~AS/*^~- ' ' Anabela Rodrigues, Assistente Técnica, na

qualidade de~~Se"cretária, a subscrevo e assino, conjuntamente com o senhor

Presidente da Câmara Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal:
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