ATA N.° 05/13
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE 07 DE MARÇO DE 2013
No dia sete de março do ano de dois mil e treze, pelas dezasseis horas, nesta Cidade
de Penaíiel, no salão Nobre dos Paços do Município, estando presentes os
Excelentíssimos senhores, Dr. Antonino Aurélio Vieira de Sousa, 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.
A reunião foi presidida pelo senhor Vice-Presidente, Dr. Antonino Aurélio Vieira de
Sousa, em substituição do senhor Presidente da Câmara Municipal, nos termos do
n.° 3 (2.a parte) do artigo 2.° do Regimento da Câmara Municipal.
0 Senhor Presidente da Câmara Municipal esteve ausente da Reunião de Câmara,
por estar em representação do município de Penafiel na Assembleia Geral da
SIMDOURO, tendo sido justificada a sua falta.
Esteve ausente da reunião a senhora Vereadora Enga. Paula Teles, por estar em
representação do município, tendo sido justificada a sua falta pelo senhor Vice Presidente da Câmara Municipal.
1 - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA
l - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
eliberação n.° 1835 de 07/03/2013
sunto: Leitura e aprovação das intervenções dos membros da Câmara Municipal
transcritas na ata da reunião ordinária, realizada no dia 07 de fevereiro de 2013 PGO - GAAOA.

Votação: Aprovada, por unanimidade.
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Deliberação n.° 1836 de 07/03/2013
Assunto: Leitura e aprovação das intervenções dos membros da Câmara Municipal
transcritas na ata da reunião ordinária Pública, realizada no dia 21 de fevereiro de
2013-DGO-GAAOA.
Votação: Aprovada, por unanimidade.
Deliberação n.° 1837 de 07/03/2013
Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre Sebastião Magalhães Teixeira de Melo,
a sua Mulher Maria Clotilde Gomes de matos e o Município de Penafiel - DOSMA
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-01,
(anexo I), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Protocolo acima
mencionado, acompanhada por levantamento topográfico (anexo I), documentos que
se dão por inteiramente reproduzido e que passam a fazer parte integrante desta ata.
O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que continuava a não
compreender aquele tipo de protocolos, uma vez em que os proprietários do terreno
cediam o dito terreno a título definitivo e gratuito, livre de qualquer ónus ou
encargos. No entanto exigiam que o Município lhes fizesse um muro, uma vala, que
se colocasse um tubo para aguas. Disse que de facto, o terreno não estava a ser
cedido gratuitamente porque o proprietário queria que fossem feitas benfeitorias.
Gostava de saber quanto é que custava à Câmara Municipal essas benfeitorias,
porque não era referido no protocolo.
O senhor Vice- Presidente da Câmara Municipal disse que, como o senhor Diretor
do DOSMA não estava presente na reunião para dar os esclarecimentos necessários e
por esse motivo propunha que o assunto fosse retirado da ordem de trabalhos e fosse
submetido novamente numa próxima reunião da Câmara Municipal, devendo a
proposta ser acompanhada de uma avaliação financeira, as contrapartidas a assumir
pelo Município de Penafiel.
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Votação: Aprovada, por unanimidade, submeter o assunto a uma próxima reunião
da Câmara Municipal, devendo a proposta ser acompanhada de uma avaliação
financeira, as contrapartidas a assumir pelo Município de Penafiel, nos termos da
minuta de protocolo mencionada em assunto.
Deliberação n.° 1838 de 07/03/2013

Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre O Município de Penafiel e o Instituto
Cultural D. António Ferreira Gomes.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora, Dra. Susana Oliveira, de 2013-02-14,
(anexo II), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do Protocolo acima
mencionado, (anexo II), documentos que se dão por inteiramente reproduzido e que
passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por unanimidade, a minuta de protocolo mencionado em
assunto.
Deliberação n.° 1839 de 07/03/2013

Assunto: Realização da Feira Mensal no dia 10 de junho, que coincide com o feriado.
Requerente: Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho, associação
representativa dos feirantes.
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador, Adolfo Amilcar, de 2013-02-27, (anexo
III), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Unidade de
Fiscalização Municipal, de 2013-02-20, Oficio com N/Ref: 047/2013 da Associação
de feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho, de 2013-02-08 (anexo III),
documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta ata.
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Votação: Aprovada, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada.
Deliberação n.° 1840 de 07/03/2013

Assunto: Revisão de renda apoiada por alteração dos rendimentos segundo o n.° 3 do
artigo 8.° do DL. N.° 166/93 e 7 de Maio - Requerimento n.° 34/2013 de 08/02/201
-Proc.21-24FC
Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente, Dr. Antonino de Sousa, de 201302-27, (anexo IV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do D.G.O-Gabinete de
Habitação Social, de 2013-02-27 (anexo IV), documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, o valor de renda apoiada mensal de 23,63€, a surtir efeitos
partir do mês de março de 2013, até à ocorrência de novos factos que impliquem
alteração.
Deliberação n.° 1841 de 07/03/2013

Assunto: Transmissão nominal do contrato de arrendamento de Habitação Social
para cônjuge e filha sobrevivas, com aplicação do novo valor de renda, por morte do
primitivo arrendatário - Proc. 49-24 FC - D.G.O - UASS.
Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente, Dr. Antonino de Sousa, de 2013
02-22 (anexo V), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa £
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento d
Gestão Organizacional - Unidade de Ação Social e Saúde, de 2013-02-19 e minuta d
contrato de arrendamento urbano para habitação de duração limitada celebradc
entre o Município de Penafiel e Maria Júlia de Jesus Campos (anexo V), documento
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que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta
ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, a transmissão nominal do Contrato de Arrendamento de
Habitação Social e o novo cálculo do valor da renda.
Deliberação n.° 1842 de 07/03/2013

Assunto: (Re) Avaliação da situação socio-económica do agregado - apartamento sito
na rua Fonte da Cruz, bloco 3 - 3.°B- Dto. - Vitorino Ferreira- processo 64-24-FC DGO - UASS.
Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente, Dr. Antonino de Sousa, de 201303-04, (anexo VI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do D.G.O-UASS, de 201302-27 (anexo VI), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que
passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, a alteração do pagamento de renda deste casal, pelo período de
março a setembro de 2013, inclusive a isenção total sobre a quantia paga, desde
então, de € 19,08.
Deliberação n.° 1843 de 07/03/2013

Assunto: Designação do representante do Município de Penafiel na Assembleia Geral
da Penafiel Verde, E.M, ao abrigo do n.° 2, do art. 26, da Lei n.° 50/2012 de 31 de
agosto (Regime Jurídico da atividade Empresarial Local e das Participações Locais) e
do art. 14, n.° 3 dos respetivos Estatutos- Penafiel Verde, E.M
Votação: Aprovado, por unanimidade, designação como representante do Município
de Penafiel na Assembleia Geral da Penafiel Verde, E.M, ao abrigo do n.° 2, do art. 26
da Lei, 50/2012 de 31 de agosto (Regime Jurídico da atividade Empresarial Local e
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das Participações Locais) e do art. 14, n.° 3 dos respetivos Estatutos, o senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Alberto Santos.
Deliberação n.° 1844 de 07/03/2013
Assunto: Designação do representante do Município de Penafiel na Assembleia Geral
da Penafiel Activa, E.M, ao abrigo do n.° 2, do art.° 26, da Lei n.° 50/2012 de 31 de
agosto (Regime Jurídico da atividade Empresarial Local e das Participações Locais) e
do art.5, n.° 3 dos respetivos Estatutos- Penafiel Activa, E.M
Votação: Aprovado, por unanimidade, designação como representante do Município
de Penafiel na Assembleia Geral da Penafiel Activa, E.M, ao abrigo do n.° 2, do art.°
26 da Lei, 50/2012 de 31 de agosto (Regime Jurídico da atividade Empresarial Local
e das Participações Locais) e do art.5, n.° 3 dos respetivos Estatutos, o senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Alberto Santos.
Deliberação n.° 1845 de 07/03/2013
Assunto: Complemento da listagem aprovada na reunião de Câmara Municipal de 20
de dezembro de 2012 e 10 de janeiro de 2013 - atribuição de auxílios económicos aos
alunos do 1.° ciclo do ensino básico, relativos a livros e material escolar - ano letivo
2012/2013, no montante total de € 196,80 - D.G.O - EDUCAÇÃO.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-0
(anexo VII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam a proposta: Informação

do Gabinete da

Educação, de 2013-03-01 e informação do Departamento Financeiro, de 2013-03-04
referente ao cabimento n.° 484 (anexo VII), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, o aditamento à listagem mencionada em
assunto, passando a mesma a incluir os seguintes alunos do 1.° ciclo do ensino
básico, que usufruirão dos seguintes auxílios económicos para despesas relativas à
aquisição de livros e de material escolar:
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Aluno
Diogo Filipe Silva Moreira
Pedro Miguel Ferreira de
Sousa
Daniel Américo Sousa Melo
Abílio Eduardo Mendes
Ribeiro
Fábio Júnio Silva Rocha
João Paulo Silva Campos

Escola
Centro Escolar do Douro

^

Escalão Ano Valor (€)
A
4
22,90 €

EB1 Penafieln.0 1
EB1 Cans

A
A

3
2

45,80 €
26,60 €

EB1 Senhora
EB1 Eiró n. ° 2
Centro Escolar de Rans

A

3
3
3

45,80 €
32,80 €
22,90 €

A

B

Deliberação n.° 1846 de 07/03/2013

Assunto: Atribuição de um subsídio aos serviços dos trabalhadores da Câmara
Municipal de Penafiel, para fazerem face às despesas extraordinárias relacionadas
com a aquisição, no montante de €4.000,00 a doar a um familiar de um associado,
de uma cadeira de rodas e equipamento extra.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-05
(anexo VIII), 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 - GPAOM, de 2013-02-28, referente ao cabimento n.° 390,
proposta de cabimento, informação do Gabinete de Vereação, de 2013-02-18,
Orçamento da Empresa Ergométrica, Lda., acompanhada com catálogos infantis.
(anexo VIII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a
fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1847 de 07/03/2013
Assunto: Apoio à Confraria do Santíssimo Sacramento de Penafiel, no valor de €
40.000,00 - CULTURA.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 2013-03-05
(anexo IX), 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 do D.G.O-GPAOM, de
2013-03-04, referente ao cabimento n.° 484, proposta de cabimento, informação
justificativa da despesa, de 2013-02-27, proposta do Gabinete de Vereação, de 201302-25 e ofício da Confraria do Santíssimo Sacramento de Penafiel, de 2013-01-18
(arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a
fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de 40.000,00
(Quarenta mil euros), nos termos da ai. b) do n.° 4, do artigo 64.° da Lei 169/99, de
18 de setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002,
de 11 de janeiro, para fazer face às despesas com a realização das celebrações do
Corpo de Deus - Festa do Concelho e da Cidade de Penafiel, a realizar nos dias 31 de
maio, 01 e 02 de Junho de 2013.
Deliberação n.° 1848 de 07/03/2013

Assunto: Abertura de procedimento para fornecimento de sistema de elevação do tipo
polibenne, duas caixas de carga e alteração da super estrutura da viatura Toyota com
a matrícula 44-50-OS, com um preço base de €11.300,00, bem como proposta de
abate de equipamento constante da mesma informação.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 2013-03-05
(anexo X), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazei
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: informação do D.G.O-GPAOM, de
2013-02-27, referente ao cabimento n.° 449, proposta de cabimento, informação do
D.G.O-GPAOM, de 2013-02-21, informação da DAT, de 2013-02-18, acompanhad
por cópia do registo de propriedade e certificado internacional de seguro de
automóveis, cópia do convite à apresentação de propostas do DGO, cópia do caderno
de encargos, acompanhada por anexo I e anexo II (modelo de declaração), (arquivo),
documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade, a abertura de procedimento para fornecimentc
de sistema de elevação do tipo polibenne, duas caixas de carga e alteração da super
estrutura da viatura Toyota com a matrícula 44-50-OS, com um preço base de
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€11.300,00, bem como proposta de abate de equipamento constante da m
informação.
Deliberação n.° 1849 de 07/03/2013

Assunto: Abertura de procedimento para "Aquisição de Serviços na Área de Seguros"
na sequência da informação prestada em 13 de fevereiro, sobre a qual recaiu a
deliberação n.° 1824 da reunião ordinária de 21 de fevereiro e Seção Ordinária da
Assembleia Municipal de 27 de fevereiro do corrente ano- DGO/GPAOM.
Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-05
(anexo XI), 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 - GPAOM, de 2013-03-05, de 2013-02-27, programa do
procedimento, acompanhada por caderno de encargos, (anexo XI), documento que se
dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1850 de 07/03/2013

Assunto: 6.a Alteração ao Orçamento de Despesa, no valor de 253.000,00€ - D.G.O
Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-05,
(Anexo XII), 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 2013-03-05 (anexo XII), 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 6.a Alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de 253.000,00€ para o
corrente ano de 2013.
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Deliberação n.° 1851 de 07/03/2013
Assunto: 5.a Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 150.000,00 € - DGO
Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-05,
(Anexo XII), 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 2013-03-05 (anexo XII), 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 5.a Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 150.000,00€.
Deliberação n.° 1852 de 07/03/2013
Assunto: Atribuição de apoio à União Clube da Capela, para fazerem face a despesas
com o desenvolvimento da sua atividade regular e promoção da maratona BTT, no
montante de €300,00-DGO-UGD
Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-06,
(Anexo XIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazei
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação justificativa da despesa
do Departamento de Gestão Organizacional, de 2013-03-06, informação do DGO, de
2013-03-06, proposta do Gabinete de Vereação, de 2013-03-06, Informação do DGOUGD, de 2013-03-05, ofício do Grupo Desportivo Só Descidas BTT, de 2013-02-06
(anexo XIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazei
parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por unanimidade.
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Deliberação n.° 1853 de 07/03/2013

Assunto: Atribuição de apoio ao Agrupamento de escolas de Joaquim de Araújo, para
fazerem face a despesas com a viagem de intercâmbio cultural Penafiel/Penãfiel, no
montante total de € 750,00-Gabinete de Vereação
Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-06,
(Anexo XIV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação justificativa da despesa,
do Departamento de Gestão Organizacional, de 2013-03-06, informação do DGO, de
2013-03-06, proposta do Gabinete de Vereação, de 2013-03-04, proposta de
cabimento (anexo XIV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que
passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por unanimidade.
Deliberação n.° 1854 de 07/03/2013

Assunto: Atribuição de apoio ao Agrupamento de escolas sudeste, para fazerem face
a despesas a despesas com a viagem de âmbito de atividades do Clube europeu, no
montante total de € 1.000,00 - Gabinete de Vereação
Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-06,
(Anexo XV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação justificativa da despesa,
do Departamento de Gestão Organizacional, de 2013-03-06, informação do DGO, de
2013-03-06, proposta do Gabinete de Vereação, de 2013-03-04, proposta de
cabimento (anexo XV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que
passa a fazer parte integrante desta ata.
O senhor Presidente da Vice- Câmara Municipal informou que na próxima semana
ia ser realizada, uma Assembleia Geral, na qual o senhor Presidente da Câmara
Municipal iria estar presente e assim ter mais conhecimento do que ali estava em
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causa, uma vez que não estava explícito no ofício. Disse que oportunamente haverú
mais informação sobre aquele assunto.
Votação: Aprovada, por unanimidade.
Deliberação n.° 1855 de 07/03/2013
Assunto: Atribuição de apoio, à Associação Desportiva Águias de Galegos, par
fazerem face a despesas decorrentes das suas atividades, no montante total de €
425,00 - DGO-UGD
Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-06
(Anexo XVI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação justificativa da despesa
do Departamento de Gestão Organizacional, de 2013-03-06, informação do DGO, d
2013-03-06, proposta de cabimento, informação do DGO-UGD, de 2013-03-05, oficie
da Associação Desportiva Águias de galegos, acompanhada por relatório das
atividades 2011/2012, planos de trabalho para a época 2012/2013, estimativa de
orçamento referente à época 2012/2013, despesas fixas que o clube tem qu
suportar no decorrer da época:2012/2013, cópia da ata n.° 20 e 21 (arquivo]
documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer part
integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por unanimidade.
2- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES
Deliberação n.° 1856 de 07/03/2013
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta o texto de toda
as deliberações tomadas na presente reunião, nos termos do disposto no n.° 3, d'
artigo 92.°, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, d
11 de Janeiro.
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X*
- ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO
Issunto: Atos praticados no uso
dentiíicação das

decisões

de poderes

delegados

(informação com a

proferidas pelo Vereador Sr. Adolfo Amílcar, com

ompetências delegadas e subdelegadas por despacho do senhor Presidente da
Câmara, referentes ao período de tempo decorrido entre os dias 01 de fevereiro de
013 a 27 de fevereiro de 2013), (em arquivo) - DGU
V Câmara Municipal, tomou conhecimento, nos termos e para os efeitos do disposto
o artigo 65.°, n.° 3, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5V2002, de 11 de Janeiro.
Assunto: Conhecimento do ofício referente ao assunto: "Alienação de Ações da
sociedade CARNAGRI - Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, S.A",
e 2013-02-28, enviado pela CARNIGRI - Matadouro Regional do vale do Sousa e
Baixo Tâmega, S.A (anexo XVII).
Câmara Municipal, tomou conhecimento.
ssunto: Faturas registadas no valor de € 898.008,36 (arquivo) - DGO.
\ Câmara Municipal, tomou conhecimento.

Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 44 (anexo XVIII) - DGO.
Câmara Municipal, tomou conhecimento.

\ ASSUNTO PARA RATIFICAÇÃO
Deliberação n.° 1857 de 07/03/2013
\ssunto: Ratificação da listagem com os escalões atribuídos às crianças/alunos dos
íardins-de-Infância e Escolas do 1.° ciclo do ensino básico para vigorar a partir do
nês de março de 2013 - DGO - Educação.
'roposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-28,
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(anexo XIX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
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,

Ç S NL.A/ / /^

> Anabela Rodrigues, Assistente Técnica, na qualidade de

secretáriafasubscrevo e assino, conjuntamente com o senhor Presidente da Câmara
Municipal.
O Vice Presidente da Câmara Municipal:
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