
ATA N.° 06/13

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

PENAFIEL DE 21 DE MARÇO DE 2013

No dia vinte e um 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. 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, 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 a senhora Vereadora, Dr.a Filomena Maria de Sousa

Martins Pereira Rodrigues por motivos profissionais, 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 disse que tinha tido um condicionalismo com a

internet o que impediu de consultar os documentos enviados referentes à ordem de

trabalhos. Recorreu aos serviços técnicos da Câmara Municipal, mas mesmo assim

não foi possível resolver o problema. Disse que os assuntos que não apresentassem

qualquer dúvida, naturalmente que votaria favoravelmente, os outros, tinha algumas

reservas e por isso iria abster-se.

O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que mais uma vez o

trânsito estava interrompido junto à garagem central porque, pela quinta vez,

estavam a alterar a passadeira junto à garagem central. Congratulava-se que esta

fosse a última vez.

Perguntou para quando as intervenção na Av. Gaspar Baltar.
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Referiu que as obras no jardim do Sameiro estavam a decorrer muito devagar.

Perguntou para quando um ritmo normal.

O senhor Presidente da Câmara Municipal relativamente à passadeira disse que

esperava que aquela fosse a última intervenção a ser feita. Ainda faltavam

intervencionar duas, para se terminar a intervenção no coração da cidade com a nova

metodologia que tinha sido implementada e que esperavam que fosse a definitiva.

Eram empreiteiros diferentes e tinham começado em tempos diferentes.

Quanto à obra do Sameiro, disse que, a obra estava a decorrer dentro do prazo que

tinham previsto. Tinham surgido, entretanto, algumas questões que motivaram um

novo olhar sobre o projeto, nomeadamente o aparecimento de uma capela,

identificada pelo arqueólogos como sendo a capela de S. Bartolomeu. Surgiram

também umas ossadas que implicariam um estudo técnico aprofundado sobre as

mesmas, o que iria ter uma implicação na obra e em projeto, ou seja, tinham tido já

reuniões com o projetista no sentido de verificar a melhor forma de enquadrar os

achados no respetivo projeto.

Relativamente à Avenida Gaspar Baltar, disse que de momento a intenção era não

avançar com o projeto, porque um dos pressupostos que estava na base dessa

intervenção, era conseguir garantir na parte de trás os estacionamentos que iriam ser

retirados na frente, mas naquele momento não era possível. Como havia dificuldade

em garantir aquele estacionamento, achava que era prudente não avançar para já

com o projeto, mas sim mais adiante eventualmente, mas enquanto não estivesse

garantido não avançariam com essa parte da obra.

0 senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que tinha gostado dí

explicação porque tinha ficado a saber o que se passava porque não sabia da;

intervenções arqueológicas.

Quanto à Avenida Gaspar Baltar, disse que se congratulava por não se fazer aquel;

obra, pois sempre achou que aquela solução nunca iria resultar.

II - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

1 - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Deliberação n.° 1858 de 21/03/2013

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

transcritas na ata da reunião ordinária, realizada no dia 07 de março de 2013 - DGO

- GAAOA.

Votação: Aprovada, por unanimidade.

Deliberação n.° 1859 de 21/03/2013

Assunto: Proposta de tolerância de ponto aos funcionários e trabalhadores, no dia 01

de Abril de 2013 (segunda - feira) - GAP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-18

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

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1860 de 21/03/2013

Assunto: Proposta de tolerância de ponto no período da tarde do dia 28 de março de

2013 (quinta-feira Santa), salvaguardando-se a prestação dos serviços mínimos -

GAP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-18

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

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1861 de 21/03/2013

Assunto: Transmissão Nominal do Contrato de Arrendamento de Habitação Social,

celebrado com Maria Irene Gomes Rocha, para a filha Mariana Rodrigues Gomes

(Praceta da Fonte da Cruz, Bloco n.° 3 - A Esq.°) - DGO-UASS.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Vice-Presidente, Dr. Antonino de Sousa, de 2013-

03-11 (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 DGO-UASS, de 2013-

03-01, Requerimento da habitação Social de Gestão Municipal e/ou do Sector

Público, de 2013-02-11, acompanhado por acordo de revogação de contrato de

arrendamento, de 2013-02-25, informação do DGO-UASS, de 2013-03-06, cópia do

aditamento do contrato, de 1995-09-11 (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 na informação

acima mencionada, a transmissão nominal do Contrato de Arrendamento de

Habitação Social e o novo cálculo de renda.

Deliberação n.° 1862 de 21/03/2013

Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre O Município de Penafiel e DECO -

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora, Dra. Susana Oliveira, de 2013-03-07,

(anexo IV), 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 IV), 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.° 1863 de 21/03/2013

Assunto: Alteração do Projeto de Regulamento de Serviços de abastecimento Público

de Água e de Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas-Penafiel Verde

EM.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-13

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Projeto de Regulamento de Serviços

de abastecimento Público de Água e de Serviço de Saneamento de Águas Residuais

Urbanas, (arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que

passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, o seguinte, nos termos e para efeitos do

disposto no n.° 3 e 4 do art.°62, do Decreto-lei n.° 194/2009, de 20 de Agosto:

l - Promover um período de consulta pública do presente projeto de regulamento

com a duração de 30 dias úteis, que deve ser disponibilizado ao público no sítio da

internet da entidade gestora, bem como nos locais e publicações de estilo.

2- Solicitar à entidade reguladora a emissão de parecer sobre o presente projeto de

regulamento.

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

Vereadores, Sr. Adolfo Amílcar e Dr. Alberto Clemente de Melo e Sousa, 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.° do Regimento da Câmara Municipal.

Deliberação n.° 1864 de 21/03/2013

Assunto: Alteração do Projeto de Regulamento do Transporte Público de aluguer de

veículos automóveis ligeiros de passageiros, transporte em táxi - UMOT

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora, Enga. Paula Teles, de 2013-03-05,

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da DPAOT, de 2013-03-

05, fax enviado pela Antral, de 2013-02-14, acompanhado por ofício n°. 094, de

2013-01-25, e-mail enviado pela direção da Federação Portuguesa do Táxi-FPT, de

2013-01-28, oficio da Freguesia de Marecos, de 2013-01-27, oficio da junta de

freguesia de Boelhe, de 2013-01-22, acompanhado por cópia do oficio n.° 000093,
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de 2013-01-18, cópia do oficio n.° 000092, de 2013-01-18, cópia do oficio n.°

000094, de 2013-01-17, informação da UMOT, de 20123-12-17,cópia do anterior

regulamento e cópia do novo regulamento, (arquivo), documentos que se dão por

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

Votação: Aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 10.°, do regulamento, e

submeter o assunto à Assembleia Municipal.

Deliberação n.° 1865 de 21/03/2013

Assunto: Contrato de comodato a celebrar entre a EDP - Gestão da Produção de

Energia, S.A e o Município de Penafiel.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-12

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Oficio n.° 12/13/PH, de 2013-01-14,

Minuta do Contrato de Comodato, (anexo VII), documentos que se dão por

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

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1866 de 21/03/2013

Assunto: Atribuição de um apoio à Banda Musical e Cultural da Vila Rio de Moinhos

no valor de € 1000,00 (mil euros) - Cultura.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-1 í

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento de

Gestão Organizacional - GPAOM, de 2013-03-14, referente ao cabimento n.° 546

proposta de cabimento, informação justificativa da despesa, proposta do gabinete de

Vereação, oficio n.° 103/ 13, da Banda Musical e Cultural Vila de Rio de Moinhos, de
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2013-02-25 (em arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e

que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir o apoio à Banda Musical e Cultural da

Vila Rio de Moinhos, no valor de € 1000,00 (mil euros), para fazer face a despesas

relacionadas com a aquisição de um instrumento musical imprescindível e material

de apoio logístico, 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.

Deliberação n.° 1867 de 21/03/2013

Assunto: Atribuição de um apoio à Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Santa

Clara do Torrão, no valor de € 500,00 (quinhentos euros) - CULTURA.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-15

(anexo IX), 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 2013-03-14, referente ao cabimento n.° 549,

proposta de cabimento, informação justificativa da despesa, proposta do gabinete de

Vereação, ofício da Fábrica da Igreja paroquial da Freguesia de Santa Clara de

Torrão, de 2013-03-01 (em arquivo), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio à Fábrica da Igreja

Paroquial da freguesia de Santa Clara do Torrão no valor de € 500,00 (quinhentos

euros), para fazer face às despesas relacionadas com a realização das grandes

Celebrações da Semana Santa, a realizarem-se nos próximos dias 28 e 29 de Março,

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.

Deliberação n.° 1868 de 21/03/2013

Assunto: Requerimento da Incubadora do Vale do Sousa, Associação, a solicitar a

atribuição de um subsídio de 72.000,00 €(setenta e dois mil euros) - GAP.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-19

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Requerimento da Incubadora do Vale

do Sousa, Associação, de 2012-12-04, informação do Departamento de Gestão

Organizacional, de 2013-03-19, (anexo X), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

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

Socialista, Dr. António José de Sousa Pinto, Eng.° e Joaquim Fernando Moreira.

Deliberação n.° 1869 de 21/03/2013

Assunto: 8.a Alteração ao Orçamento de Despesa, no valor de 120.000,00€ - D.G.O

Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-18,

(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, de 2013-03-18 (anexo XI), 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 e Engenheiro Fernando Moreira, a 8.a Alteração ao

Orçamento da Despesa, no valor de 120.000,00€ para o corrente ano de 2013.

Deliberação n.° 1870 de 21/03/2013

Assunto: 7.a Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 110.000,00 € - DGO

Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-18

(anexo XI), 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, de 2013-03-18 (anexo XI), 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 e Engenheiro Fernando Moreira, a 7.a Alteração ao Plano

de Investimentos, no valor de 110.000,00€.

Deliberação n.° 1871 de 21/03/2013

Assunto: Aprovação do Projeto de Execução da Requalificação dos Moinhos das

Fontainhas - DPA

Proposta: Subscrita pelo senhor, Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-18,

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da DPA, de 2013-03-12

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

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade.

Deliberação n.° 1872 de 21/03/2013

Assunto: Protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Penafiel, a Penafiel

Activa EM e o Instituto de Formação Profissional para promoção e implementação de

medidas de apoio e incentivo à empregabilidade, desenvolvidas pelo IEFP, no âmbito

do Programa Operacional Potencial Humano (POPH) do Quadro de Referência

Estratégica Nacional 2007-2013, designadamente as MEDIDAS ESTÍMULO 2013,

IMPULSO JOVEM, PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO E À CRIAÇÃO

DO PRÓPRIO EMPREGO, PATRIMÓNIO ATIVO, CONTRATO DE EMPREGO E

INSERÇÃO, ESTÁGIOS PROFISSIONAIS e o INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE OFERTA

DE EMPREGO

Proposta: Subscrita pelo senhor, Vice-Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-
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19, (anexo XIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade.

Deliberação n.° 1873 de 21/03/2013

Assunto: Relatório de Gestão e Prestação de Contas relativo ao ano de 2012 -

Penafiel Verde - EM.

Requerente: Penafiel Verde EM.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-19

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Ofício N.° 0000528, da Penafiel

Verde, EM, de 2013-03-19 (anexo XIV), relatório de gestão e prestação de contas

relativo ao ano de 2012 - Penafiel Verde - EM, (em arquivo) documentos que se dão

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

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

Socialista Dr. António José de Sousa Pinto e Eng.° Joaquim Fernando Moreira, o

Relatório de Gestão e Prestação de Contas Relativo ao ano de 2012, artigo 8.° do

Estatutos.

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

Vereadores, Adolfo Amilcar e 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 alínea a), do artigo 44.° do CPA

e artigo 10.° do Regimento da Câmara Municipal.

Deliberação n.° 1874 de 21/03/2013

Assunto: Relatório de Gestão e Prestação de Contas relativo ao ano de 2012 -

Penafiel Activa - EM.
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Requerente: Penaíiel Activa EM.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-19

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

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Ofício da Penafiel Activa, EM, de

2013-03-19 (anexo XV) relatório de gestão e prestação de contas relativo ao ano de

2012 - Penafiel Activa - EM, (em arquivo) documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

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

Socialista, Dr. António José de Sousa Pinto e Eng.° Joaquim Fernando Moreira, ao

abrigo do disposto no art. 10 dos Estatutos.

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

senhor 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 alínea a), do artigo 44.° do CPA, e artigo 10.° do Regimento

da Câmara Municipal.

Deliberação n.° 1875 de 21/03/2013

Assunto: Aprovação de Regulamento - Concurso "Floreiras com Arte"-PT009/13.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, de 2013-03-19, (anexo XVI),

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 XVI), 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.
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2- ASSUNTOS A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Deliberação n.° 1876 de 21/03/2013

Assunto: A isenção de pagamento de taxas (Processo n.° 583/82) - DGU

Requerente: Freguesia de santiago de Subarrifana.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2013-03-18 (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 Departamento de

Gestão Organizacional, de 2013-03-13, requerimento Freguesia de Santiago de

Subarrifana, de 2013-03-01 (anexo XVII), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que no requerimento do

requerente não estava claro qual era a sua pretensão.

O senhor Presidente da Câmara Municipal, disse que se notificasse o requerente

para esclarecer qual era a sua pretensão quanto ao pedido.

Votação: Aprovada, por unanimidade, notificar o requerente para esclarecer a sua

pretensão quanto ao pedido.

Deliberação n.° 1877 de 21/03/2013

Assunto: A isenção de pagamento de taxas relativas ao processo de licenciamento do

projeto de construção da capela e centro interpretativo no terreno pertencente

Associação situado na Avenida de Santo Amaro - DGU

Requerente: Associação Santo Amaro para o Desenvolvimento da Freguesia de Eja

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2013-03-18 (anexo

XVIII), 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, de 2013-03-13, requerimento da Associação de santo Amaro

para o Desenvolvimento da Freguesia de Eja, informação do DGU, de 2012-10-18,

oficio n.° 8959, enviado pela DGU, de 2012-10-23, estatutos da Associação Santo

Amaro para o Desenvolvimento da Freguesia de Eja, (anexo XVIII), documentos que

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

ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade, a proposta de isenção do pagamento das taxas

acima identificada, de acordo com a informação do Departamento de Gestão

Organizacional, de 2013-03-13 (anexo XVIII), e submeter o assunto à Assembleia

Municipal, de acordo com o disposto no n.° 2, do artigo 12.°, da Lei das Finanças

Locais, aprovada pela Lei n.° 2/2007, de 15 de janeiro.

Deliberação n.° 1878 de 21/03/2013

Assunto: A isenção de pagamento de taxas, respeitante ao processo vistoria/alvará

de utilização - (Processo n.° 45/LI/05) - DGU

Requerente: Centro Social e Cultural de Abragão

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2013-03-18 (anexo

XIX), 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 2013-03-13, oficio n.° 01/2013 do Centro Social e Cultural

de Abragão, de 2013-01-08, informação do DGU, de 2012-01-14,pedido de certidão

da Direção-Geral dos Impostos, certidão, cópia do NIF e estatutos do Centro Social e

Cultural de Abragão (arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos

e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade, a proposta de isenção do pagamento das taxas

acima identificada, de acordo com a informação do Departamento de Gestão

Organizacional, de 2013-03-13 (anexo XIX), e submeter o assunto à Assembleia

Municipal, de acordo com o disposto no n.° 2, do artigo 12.°, da Lei das Finanças

Locais, aprovada pela Lei n.° 2/2007, de 15.de janeiro.
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3- ASSUNTOS PARA RATIFICAÇÃO

Deliberação n.° 1879 de 21/03/2013

Assunto: Ratificação da 7.a Alteração ao Orçamento de Despesa - 2013 - DGO.

Documentos que acompanharam o mencionado ato submetido a ratificação:

Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-13 e listagens do

Departamento de Gestão Organizacional (anexo XX).

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

Socialista, Dr. António José de Sousa Pinto e Eng.° Joaquim Fernando Moreira,

ratificar a 7.a Alteração ao Orçamento de Despesa, para o corrente ano de 2013.

Deliberação n.° 1880 de 21/03/2013

Assunto: Ratificação da 6.a Alteração ao Plano de Investimentos - 2013 - DGO.

Documentos que acompanharam o mencionado ato submetido a ratificação:

Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-03-13 e listagens do

Departamento de Gestão Organizacional (anexo XX).

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

Socialista, Dr. António José de Sousa Pinto e Eng.° Joaquim Fernando Moreira,

ratificar a 6.a Alteração ao Plano de Investimentos, para o corrente ano de 2013.

4- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES

Deliberação n.° 1881 de 21/03/2013

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, do

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

11 de Janeiro.
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5- ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

Assunto: Relatório e contas (Exercício de 2012), da CARNAGRI, S.A, (anexo XXI).

A Câmara Municipal tornou 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 28 de fevereiro de

2013 a 14 de março de 2013), (em arquivo) - DGU

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 € 492.326,95 (arquivo) - DGO.

A Câmara Municipal, tornou conhecimento.

Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 53 (arquivo) - DGO.

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.

6- ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

Deliberação n.° 1882 de 21/03/2013

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.° 1883 de 21/03/2013

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.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, de 2013-03-20, (anexo

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

integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: informação da DOSMA,

acompanhado com os custos adicionais, cópia do extrato da parte da ata com

deliberação n. 1837 de 07-03-2013 e minuta do protocolo, (anexo XXII).

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

assunto e conferir poderes ao senhor Presidente da Câmara Municipal para outorga

da escritura que, com os mesmos termos, vier a ser celebrada.

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 eu,ÇXJ[_X-A^ , Anabela Rodrigues, Assistente Técnica , na qualidade de

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

Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal:
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