
ATAN.°04/13

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

PENAFIEL DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013

No dia vinte e um 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, 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 Pública, da

Câmara Municipal de Penafiel.

Esteve ausente da reunião o senhor Vereador Adolfo Amilcar, por estar em

representação do município, tendo sido justificada a sua falta pelo senhor Presidente

da Câmara Municipal.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

I - INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto relativamente ao protocolo celebrado com a

CESPU referente às instalações da antiga Portucalense disse que gostava de saber

alguma informação, porque já há demasiado tempo que questionava sobre o assunto

e ainda não tinha qualquer resposta.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que tinham chegado naquela

semana novidades sobre esse assunto. A Secretaria de Estado do Ensino Superior

tinha dado, finalmente, autorização à CESPU para ali poder ministrar o ensino e,

assim, tinha já agendado uma reunião com o senhor Presidente da CESPU para

definir mais claramente a utilização do equipamento. Esperava que em breve pudesse

dar mais informações.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que gostava de ver resultados práticos nos
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próximos meses, porque caso isso não acontecesse ia pedir um agendamento de um

ponto na reunião de câmara por forma a que o protocolo fosse denunciado. Disse que

não queria acabar o mandato sentindo-se corresponsável por um protocolo com o

qual tinha concordado e do qual não tinha resultado absolutamente nada, a não ser

umas infraestruturas abandonadas sem qualquer tipo de utilização, fazendo muita

falta ao conjunto de recursos humanos que a Câmara tinha e devia usufruir.

O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa propôs um voto de Louvor à senhora

professora Alice Maia Neto, da escola Básica da Portela, que integra o Agrupamento

de Escolas do Pinheiro.

Ganhou o 1.° prémio Europeu e Twinning 2013, com o projeto "Friends-fur-ever", na

categoria etária dos 4 aos 11 anos. Acontecimento que traduzia a qualidade de alguns

projetos desenvolvidos pelos professores e alunos daquele agrupamento e dos quais o

concelho de Penafiel se podia orgulhar. Através da consulta da página web do

agrupamento podiam aceder ao etwinning e perceber a dimensão do projeto.

Para que do presente voto fosse dado conhecimento à própria, ao agrupamento e à

escola.

A senhora Vereadora Dra. Filomena Pereira disse que os senhores vereadores do

PS subscrevia o voto de Louvor, sendo certo que como diretora do Conselho Geral da

Escola do Pinheiro, tinha tido conhecimento e solicitou à senhora diretora do

Agrupamento que reencaminha-se o e-mail onde a felicitava pela atribuição do

reconhecido prémio.

0 voto de louvor foi aprovado por unanimidade, e que se desse conhecimento à

senhor Professora, ao Agrupamento e à Escola da Portela.

II - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

1 - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Deliberação n.° 1802 de 21/02/2013

Assunto: "Sinalização vertical e horizontal de estradas e caminhos municipais -
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fornecimento e colocação de sinalização vertical nas Ruas Direita e Carmo -

Freguesia de PenafieF- DPAOT/GM060.13.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng.a Paula Teles, de 2013-02-14,

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Divisão de Projetos de

Arquitetura e Ordenamento Territorial - Gabinete de Mobilidade, de 2013-02-14,

acompanhada por planta de escala 1/1500, proposta de cabimento, informação

justificativa da despesa, Informação do Departamento de Obras, Serviços Municipais

e Ambiente - Gabinete de Obras Municipais, Fiscalização e Coordenação de

Segurança, de 2013-01-16, acompanhada por mapa de trabalhos e estimativa

orçamental, informação da Divisão de Projetos de Arquitetura e Ordenamento

Territorial - Gabinete de Mobilidade, de 2012-11-07, acompanhada por quadro com a

respetiva sinalização, (anexo I), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1803 de 21/02/2013

Assunto: Elaboração de projeto para instalações sanitárias pública, no Largo da

Igreja, Boelhe, Penafiel - DPAOT 119.13.

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

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Divisão de Projetos de

Arquitetura e Ordenamento Territorial, de 2013-02-06, oficio 9.9/2011 da Junta de

Freguesia de Boelhe, de 2012-02-21, acompanhado por cópia de ofício da Paróquia de

Boelhe, (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.° 1804 de 21/02/2013

Assunto: Adenda ao contrato de arrendamento urbano para Habitação de duração

limitada de Alice Lopes Silva - Rua 25 de Abril-1.° Dto.-Santiago de Subarrifana -

Proc. 05-34- FC - DGO-UASS.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa, de 2013-02-06 (anexo III), 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 Ação Social e Saúde, de 2013-02-01 e minuta da

adenda ao contrato de arrendamento urbano para habitação de duração limitada

entre o Município de Penafiel e Ana Margarida da Silva Coelho, informação do

Departamento de Gestão Organizacional - Unidade de Ação Social e Saúde, de 2013-

01-17, cópia de informação do Departamento de Gestão Organizacional - Gabinete de

Assuntos Jurídicos, cópia do cartão único da arrendatária, oficio n.° 9.40/2012 da

Junta de Freguesia de Santiago de Subarrifana, de 2012-10-10, declaração da

declarante, de 2012-10-25, (anexo III), 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 nas informações

acima mencionadas, a adenda ao contrato de arrendamento urbano para Habitação

de duração limitada de Alice Lopes Silva.

Deliberação n.° 1805 de 21/02/2013

Assunto: Prorrogação do apoio concedido na deliberação n.° 1369 tomada em

reunião de câmara, de 10 de maio de 2012 a continuação da renda mensal, no valor

de €37,70 (trinta e sete euros e setenta) pelo período de 6 meses- Proc.l23-24-FC -

DGO-UASS.

Requerente: Maria Fernanda Abreu Ferreira

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-14

(anexo IV), 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 Departamento de

Gestão Organizacional - Unidade de Ação Social e Saúde, de 2013-02-12, cópias dos

cartões únicos de Manuel de Jesus da Silva Maria Fernanda Abreu Ferreira e Eva

Lucinda Ferreira de Jesus Silva, informação da Segurança Social, acompanhada por

requerimento para pagamento em prestações, cópia da Informação do Departamento

de Gestão Organizacional - Unidade de Ação Social e Saúde, de 2012-05-02,

requerimento da habitação social de gestão municipal e /ou do setor Público, de, de

2012-04-26, cópia da deliberação n.° 1369, tomada em reunião ordinária de 10 de

Maio de 2012. (arquivo), 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 continuação da renda mensal, no valor de €37,70 (trinta e sete

euros e setenta) pelo período de 6 meses.

Deliberação n.° 1806 de 21/02/2013

Assunto: Alteração do valor de renda aprovado pela deliberação n° 1397 de

24/05/2012- Revisão de renda apoiada - Processo 44-24-FC.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa, de 2013-02-18, (anexo V), documento que se da 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 Habitação Social, de 2013-02-12,recibo de

remunerações da seguradora Tranquilidade, cópia de informação do Departamento de

Gestão organizacional - Unidade de Habitação Social, de 2012-05-11 (anexo V),

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 mensal de 38,36€, a surtir efeitos a partir do

mês de março de 2013, até à ocorrência de novos factos que impliquem alteração.
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Deliberação n.° 1807 de 21/02/2013

Assunto: Receção Definitiva (autorização da receção definitiva referente ao processo

de loteamento n.° 15-03/92, nos termos do n.° 2, do art.° 50.°, do Decreto-Lei n.°

448/91, de 29 de novembro, de acordo com Auto de Vistoria e Receção Definitiva,

assim como autorizar o levantamento da caução existente). - DGU

Requerente: Joaquim Alves Soares.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2012-11-13 (anexo VI),

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

integrante desta ata

Documentos que acompanharam a proposta: Auto de Vistoria, de onze de outubro

de 2012, documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer

parte integrante desta ata (anexo VI).

Votação: Aprovado por unanimidade.

Deliberação n.° 1808 de 21/02/2013

Assunto: Receção Definitiva (autorização da receção definitiva referente ao processo

de loteamento n.° 13/96, nos termos do n.° 2, do art.° 50.°, do Decreto-Lei n.

448/91, de 29 de novembro, de acordo com Auto de Vistoria e Receção Definitiva,

assim como autorizar o levantamento da caução existente). - DGU

Requerente: José Teixeira da Silva.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2013-01-30 (anexo

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

integrante desta ata

Documentos que acompanharam a proposta: Auto de Vistoria, de dezassete de

janeiro de 2013, documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata (anexo VII).

Votação: Aprovado por unanimidade.
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Deliberação n.° 1809 de 21/02/2013

Assunto: Receção provisória e substituição da caução existente - Processo de

Loteamento n.° 20-1LI/80 - DGU.

Requerente: João Manuel Sousa.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2013-01-29 (anexo

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

integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Auto de vistoria de receção provisória

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

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento no auto de

vistoria acima identificado, nos termos do artigo 54.° do RJUE, a receção provisória

das obras de urbanização, bem como a substituição da garantia bancária atualmente

existente no valor de €7.433,74 (sete mil quatrocentos e trinta e três euros e setenta e

quatro céntimos) por outro montante de €743,37 (setecentos e quarenta e três euros

e setenta e quatro céntimos), a qual perdurará até à receção definitiva, sendo o prazo

de garantia das obras no mínimo de cinco anos.

Deliberação n.° 1810 de 21/02/2013

Assunto: Pagamento à AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e

Gestão de Resíduos Sólidos, EIM, para realização de despesa respeitante à

manutenção do aterro sanitário - mês de novembro de 2012, no valor de €39.071,36

- DGO-GPAOM

Requerente: AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de

Resíduos Sólidos, EIM.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-14

(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 DGO-GPAOM, de

2013-02-11, referente ao cabimento n.° 691/2012 E Req. 574/2012 e 90/2013 e

Req. N.° 351/2013 e fatura n° 20120339 da AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal

de Tratamento e Gestão de Resíduos Sólidos, EIM, de 2013-01-31 (anexo IX),

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

integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1811 de 21/02/2013

Assunto: Pagamento à AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e

Gestão de Resíduos Sólidos, EIM, para realização de despesa respeitante à

manutenção do aterro sanitário - mês de janeiro de 2013, no valor de €43.979,90 -

DGO-GPAOM.

Requerente: AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de

Resíduos Sólidos, EIM.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa, de 2013-02-18 (anexo X), documento que se dá por inteiramente

reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do DGO-GPAOM, de

2013-02-18, referente ao cabimento n.° 90/Req.351/2013 e fatura n

20130036/2013 da AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão

de Resíduos Sólidos, EIM, de 2013-02-05 (anexo X), documentos que se dão por

inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1812 de 21/02/2013

Assunto: Atribuição de Medalha de Mérito Municipal Dourada ao senhor Aureliano

Fernando Pereira da Vinha, nos termos do artigo 10.° e seguintes do Regulamento

para a Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-19

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Curriculum Vitae da entidade

proposta para ser agraciada (anexo XI), documento que se dá por inteiramente

reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.

O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que se congratulava com a

atribuição daquela medalha. Era um cidadão de Penafiel, que residia fora do pais e

que fazia tudo para dar a conhecer Penafiel no estrangeiro.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que era sua intenção propor mais

medalhas para cidadãos com as características que o senhor vereador Fernando

Moreira tinha referido, mas não tinha sido possível, ficando para outros anos, caso os

futuros executivos assim o entendesse.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1813 de 21/02/2013

Assunto: Aprovação de minuta do respetivo protocolo de colaboração com - REDE DE

BIBLIOTECAS/NORTE.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2013-02-14

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do protocolo de cooperação -

REDE DE BIBLIOTECAS/NORTE, Texto do protocolo de regulamento, acompanhado

por cópia do extrato da ata de 06 de dezembro de 2012 (anexo XII), documento que

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

Votação: Aprovado, por unanimidade, a aprovação da minuta do respetivo protocolo

de colaboração.
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Deliberação n.° 1814 de 21/02/2013

Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre José Moreira Leão e o Município de

Penafiel - DENP.

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

20, (anexo XIII), 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 à escala 1/500 (anexo

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

integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade, a minuta de protocolo mencionado em

assunto.

Deliberação n.° 1815 de 21/02/2013

Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Penafiel, a, Freguesia

de Galegos e a NUMATI UNIPESSOAL.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira, de 2013-02-18,

(anexo XIV), 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 XTV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que

passa a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade, a minuta de protocolo mencionado em

assunto.

Deliberação n.° 1816 de 21/02/2013

Assunto: Contrato Administrativo a celebrar entre a Câmara Municipal de Penafiel e

a Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa, de 2013-02-08, (anexo XV), documento que se dá por inteiramente

reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do contrato administrativo

acima mencionado, projeto de criação de centro de atividades ocupacionais para

autistas de elevada funcionalidade/síndrome de asperger (arquivo), documento que

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

Votação: Aprovada, por unanimidade, o contrato administrativo mencionado em

assunto.

Deliberação n.° 1817 de 21/02/2013

Assunto: Alteração da deliberação n.° 718, de 24/03/2011 - Projeto de Regulamento

Interno de Horários de Trabalho e de Controlo de Assiduidade da Câmara Municipal

de Penafiel - DRH.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira, de 2013-02- 18,

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

parte integrante desta ata.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto: Disse que se tem vindo a analisar o

regulamento com alguma ligeireza. Disse que a proposta devia ser acompanhada por

uma informação técnica para que se se pudesse verificar se requisitos legais estavam

ou não ser cumpridos.

A senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira disse que o regulamento foi criado para

corresponder à alteração do meio de controlo da assiduidade. Passou a ser um

controlo biométrico e tiveram que ajustar o regulamento à nova realidade e às novas

regras. À medida que o tempo foi passando e os serviços foram adotando e

usufruindo das novas modalidades de horário, foram detetadas pequenas falhas no

próprio regulamento que não estavam previstas na versão à data aprovada, havendo,

por isso, necessidade de proceder à sua alteração numa nova versão do regulamento.

Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção do senhor Vereador Dr. Sousa Pinto
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do partido Socialista.

Deliberação n.° 1818 de 21/02/2013

Assunto: Regulamento Municipal da Medida de Comparticipação nas Despesas com

Medicamentos.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa, de 2013-02-18 (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 DGO-GPAOM, de

2013-02-18, proposta de cabimento (anexo XVII), documentos que se dão por

inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1819 de 21/02/2013

Assunto: 5°. Alteração ao Orçamento de Despesa, no valor de 318.000,00€ - D.G.O

Proposta: Subscrita pelo senhor, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa de 2013-02-18, (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

Gestão Organizacional, de 2013-02-18 (anexo XVIII), 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 Orçamento da Despesa, no valor de 318.000,00 € para o corrente

ano de 2013.

Deliberação n.° 1820 de 21/02/2013

Assunto: 4°. Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 310.000,00€ - DGO
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Proposta: Subscrita pelo senhor, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa de 2013-02-18, (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

Gestão Organizacional, de 2013-02-18 (anexo XVIII), 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 4°. Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 310.000,00€.

2- ASSUNTOS A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Deliberação n.° 1821 de 21/02/2013

Assunto: Proposta de retificação da deliberação tomada pela Assembleia Municipal,

na sessão de 12 de dezembro de 2012, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada

na reunião de 06 de dezembro de 2012 (deliberação n.° 1665), na parte respeitante à

planta de localização do estacionamento concessionado e a concessionar -

DPAOT/GM059.13.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng.a Paula Teles, de 2013-02-14,

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Divisão de

Projetos de Arquitetura e Ordenamento Territorial - Gabinete de Mobilidade,

de 2013-02-14, acompanhada por planta de escala 1/3000, planta, cópia do

extrato de ata da Assembleia Municipal, proposta de cabimento, informação

justificativa da despesa, Informação do Departamento de Obras, Serviços

Municipais e Ambiente - Gabinete de Obras Municipais, Fiscalização e

Coordenação de Segurança, de 2013-01-16, acompanhada por mapa de

trabalhos e estimativa orçamental, informação do Departamento de Projetos

de Arquitetura e Ordenamento Territorial - Gabinete de Mobilidade, de 2012-

11-07, acompanhada por quadro com a respetiva sinalização, (arquivo),
481

ATA N.° 04/13
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013



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

parte integrante desta ata.

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

Pinto, do partido socialista, remeter à Assembleia Municipal para efeitos 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, a proposta de retificação da deliberação tomada pela

Assembleia Municipal, na sessão de 12 de dezembro de 2012, sob proposta da

Câmara Municipal, aprovada na reunião de 06 de dezembro de 2012 (deliberação n.

1665), na parte respeitante à planta de localização do estacionamento concessionado

e a concessionar, passando a planta a constar da decisão a ser a planta identificada

(em arquivo), substituindo a planta que integrou o ato administrativo que se

pretende retiíicar, identificada (em arquivo), com fundamento na informação da

Divisão de Projetos de Arquitetura e Ordenamento Territorial - Gabinete de

Mobilidade acima mencionada.

Deliberação n.° 1822 de 21/02/2013

Assunto: Alteração ao Plano de Pormenor da Zona Envolvente à Vila Gualdina, Lote

42-DPAOT 123.13.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng.a Paula Teles, de 2013-02-07,

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Relatório de Ponderação, memória

descritiva e justificativa, acompanhada por planta, cópia do DGOTDU e cópia da

retificação das escrituras, (anexo XX), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, 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.° 1823 de 21/02/2013

Assunto: Aprovação do Contrato - Programa da Penafiel Verde, EM, para o ano 201
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-GAP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-14,

(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 Verde, EM, (anexo XXI), 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 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.

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

Sr. Adolfo Amílcar e o senhor Vereador Dr.° Alberto Clemente, 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.° 1824 de 21/02/2013

Assunto: Aquisição de Serviços na Área de Seguros - "Ramos Acidentes de Trabalho,

Acidentes Pessoais e Automóvel"- Solicitação de autorização prévia nos termos da Lei

8/2012 -DGO/GPAOM.

Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-14

(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 - GPAOM, de 2013-02-13 (anexo XXII), documento que se dá

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

Votação: Aprovado, por unanimidade.

l - Deliberar a abertura de novo procedimento;
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2- Submeter à Assembleia Municipal, atento o facto do contrato a celebrar se

prolongar por mais do que um ano económico, para efeitos de emissão da autorização

prévia, nos termos do disposto na alínea c) no n.° l do Art. 6.° da Lei dos

compromissos e pagamento em atraso. 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.° 1825 de 21/02/2013

Assunto: Emissão de parecer favorável genérico à celebração de contratos de

prestação de serviços, reportados ao ano civil de 2013, desde que não seja

ultrapassado o montante anual de 5 000,00 € (sem IVA), e sejam observados os

requisitos constantes no art.° 4 da portaria n.° 16/2013, de 17 de janeiro-DGO.

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

(anexo XXIII), 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, (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 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.° 1826 de 21/02/2013

Assunto: Emissão de parecer favorável à celebração de contrato de prestação de

serviços: Prestação de Serviços e advogado - "Execução de pareceres e patrocínio

forense em ações judiciais" (Francisco José Bolota Belchior); nos termos da Lei n.

66-B/2012, de 31 de dezembro e com as adaptações da Portaria n.° 16/2013, de 17

de janeiro.

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

(anexo XXIV), 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 Departamento de

Gestão Organizacional, (anexo XXIV), 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 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.° 1827 de 21/02/2013

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

Outras Receitas Municipais, assim como à tabela de Taxas e Licenças Municipais -

GAP

Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa, de 2013-02-19, (anexo XXV), 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 XXV), 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 ai. 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.° 1828 de 21/02/2013

Assunto: Revisão da carta Educativa do Concelho de Penafiel.

Proposta: Subscrita pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa, de 2013-02-18 (anexo XXVI), 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
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2013-02-15, parecer do Conselho Municipal de Educação de Penafiel, acompanhado

pela revisão da carta educativa, (anexo XXVI), documentos que se dão por

inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, 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.

3- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES

Deliberação n.° 1829 de 21/02/2013

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: Oficio com Ref.° n.° 713/2013-Proc. 402.05/2013 e Reg. 715/2013 do

Secretário de Estado adjunto do Ministro da Administração interna, referente ao

assunto do Edifício do Quartel e paiol da Guarda Nacional Republicana de Penafiel, da

freguesia de Penafiel (anexo XXVII).

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.

Assunto: Faturas registadas no valor de €388.662,97 (anexo XXVIII) - DGO.

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.

Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 33 (anexo XXIX) - DGO.

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.

Deliberação n.° 1830 de 21/02/2013

Assunto: Proposta final de alteração ao Plano Diretor Municipal de Penafiel.
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Proposta: Subscrita pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Antonino

de Sousa, de 2013-02-20 (anexo XXX), documento que se dá por inteiramente

reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Divisão de Arquitetura

e Ordenamento Territorial, de 2013-02-20, ofício n.° Proc.°587207 DSOT/ID-

1337221, de 2013-19-02 da CCDRN, peças desenhadas com plantas condicionantes

e plantas de ordenamento, memória descritiva e justificativa, relatório de ponderação

DP-PDM, (anexo XXX), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que

passam a fazer parte integrante desta ata.

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

da ai. 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.° 1831 de 21/02/2013

Assunto: Atribuição de apoio financeiro de 1300,00 € à Associação de Ciclismo do

Porto, como contrapartida financeira para a realização do 5.° XCO Internacional Vale

de Rans, a realizar nos próximos dias 2 e 3 de março na freguesia de Rans.

Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-20

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

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Proposta de 2013-02-20 e-mail e

proposta de cabimento (anexo XXXI), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade.

Deliberação n.° 1832 de 21/02/2013

Assunto: Contrato de prestação de serviços entre o Município e a Empresa Penafiel

Verde (emissão, envelopagem e envio de documento de faturação tarifas de RSU's), no

montante total de € 15.000,00.
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Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-02-20

(anexo XXXII), 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 2013-02-21, proposta de cabimento e contrato

de prestação de serviços entre o Município de Penafiel e a Empresa Penafiel Verde

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

a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado por unanimidade.

III - ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

Deliberação n.° 1833 de 21/02/2013

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do art.° 83.°. da Lei

n.°169/99. de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de Janeiro,

submeter a deliberação os seguintes assuntos não incluído na ordem do Dia.

Deliberação n.° 1834 de 21/02/2013

Assunto: Voto de Louvor à professora Alice Maria Neto, da Escola Básica da Portela.

Proposta: Verbal apresentada pelo senhor Vice-Presidente, Dr. Antonino de Sousa,

de 2013-02-21.

Votação: Aprovado por unanimidade.
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Encerrado o período da ordem do dia, foi aberto o período de intervenção do público,

não tendo sido feita nenhuma inscrição.

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 em, N^A<o/v^ , Anabela Rodrigues, Assistente Técnica, na qualidade de

secretaria, a subscrevo e assino, conjuntamente com o senhor Presidente da Câmara

Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal:
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