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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

PENAFIEL DE 24 DE JANEIRO DE 2013

No dia vinte e quatro de janeiro 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.

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 a senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira, 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 Engenheiro Fernando Moreira disse que mais uma vez tinha

que voltar a referir as obras da regeneração urbana, nomeadamente as passadeiras

que estavam novamente rebentadas. Algum problema grave tinha que haver.

Disse que o ponto de luz na entrada junto à Igreja da Misericórdia estava numa

posição que causava muita perigosidade e não tinha razão de ser. Disse que tinha

presenciado um carro a fazer uma manobra que só não tinha batido num outro carro

por sorte.

O senhor Presidente da Câmara Municipal relativamente às passadeiras disse que

havia de facto um problema com as passadeiras que tinha que ficar resolvido de uma

forma ou de outra. Estava prevista uma intervenção que devia já estar a ser feita, só

não estava porque a rua Eng. Matos estava cortada ao trânsito previsivelmente até ao

próximo dia 4 de fevereiro para que se pudesse fazer a travessia. Se se entrasse em
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obras no centro da cidade, ainda se ia criar maior caos no trânsito. Logo que

terminasse as obras na rua Eng. Matos, os empreiteiros responsáveis pela obra iam

fazer uma intervenção no sentido de se resolver de uma forma definitiva aquele

problema. Aquilo que estava a acontecer era que as lages quando eram colocadas não

tinham o tempo suficiente para poderem colar ao solo. Disse que se ia dar uma -

última oportunidade ao empreiteiro no sentido de se fazer secagem e a colagem

adequada. Esperavam que desta vez o problema ficasse resolvido. Se se constatar que

não ficar e se constatar que problema era das lages e não da colagem ou a

consolidação das mesmas ao solo, entendia que não se podia insistir numa situação

que nunca teria solução. Estavam, naquela matéria, a procurar alguma inovação que

era criar passadeiras acessíveis e sobretudo para as senhoras que andavam de salto

alto, carrinhos de bebé e cidadãos com deficiências, puderem circular de uma forma

mais confortável.

A senhora Vereadora Engenheira Paula Teles disse que a questão do poste era

resultado de um projeto feito pelo Sr. Arq. Távora, em que a Câmara Municipal se

revia. Acrescentou que o motivo dessa localização era dar "ritmo" aos candeeiros.

Referiu que, como é do conhecimento de quem conhece os desenhos urbanos, há

normalmente essa preocupação até para o efeito de iluminação ter a mesma

cadência. Disse que quando foi feito o projeto da praça não era intenção a circulação

~de carros nesse local. Contudo, mais tarde mudou-se o sentido da entrada dos táxis,

e passou a ter uma entrada diferente da altura em que tinha sido elaborado esse

projeto.

Referiu que foram feitas reuniões internas e reuniões com os taxistas para ser

encontrada uma solução que agrade a todos. Acrescentou que a necessidade de

alterar novamente os sentidos de transito deve-se ao facto de, devido à inclinação

contrária, os taxistas terem de ligar o carro para avançar sempre que sai outro táxi.

Informou que a proposta de alteração dos sentidos de trânsito iria ser proposta em

reunião do executivo.

Referiu ainda que têm vindo a verificar-se problemas de estacionamento abusivo na

cidade. Embora a Câmara seja de algum modo alheia a esses problemas, estava

preocupada e promoveu uma reunião com a GNR, Junta de Freguesia e outras

entidades, de modo a criar um plano de ação de emergência para evitar o

estacionamento abusivo no centro da cidade.
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O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que o problema das

passadeiras não era só o da consolidação da base. Aliás a base devia ter sido logo

consolidada uma base de betão e não foi. Achava que o problema estava no próprio

material porque as passadeiras passado dois ou três dias de estarem a funcionar

estavam todas rebentadas. Disse que em seu entender era o empreiteiro que estava a

fazer as placas e não as deixa a maturar em armazém. Devia deixa-las a maturar pelo

menos durante 15 dias. Disse que tinham o exemplo de serviços bem-feitos, por

exemplo o cubo, que duram anos porque os deixaram maturar.

0 senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que a passagem superior que dava acesso

ao elevador que ao ser aberta tinha criado aos moradores uma situação de inverno

ventosa. Outrora estava com uma proteção em acrílico até ao nível da passagem e

com aquela abertura o que aconteceu era que de facto estava ali um túnel de vento

relativamente incomodo. Se fosse possível tentarem colocar no local alguma

capacidade de proteção até cerca de 2,5m de alto para que aquela zona não se

transformasse num espaço de alguma entrada forçada de vento ou de chuva. Para os

moradores era agradável que se pudesse encontrar para aquele local uma solução.

Mais referiu que na parte superior onde se estava a arranjar o espaço no Sameiro tem

sido colocado nos passeios um lajeado amarelo, que achava que era resultado da

colocação mal feita, porque apareciam muitas patelas partidas. Quando se passava a

pé notava-se que não estavam suficientemente calçadas. Era conveniente arranjar-se

uma solução definitiva para aquele problema.

II - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

1 - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Deliberação n.° 1734 de 24/01/2013

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

transcritas na ata da reunião ordinária Pública, realizada no dia 20 de dezembro de

2012-DGO-GAAOA.

Votação: Aprovada, por unanimidade.

127

ATA N.° 02/13
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE 24 DE JANEIRO DE 2013



Deliberação n.° 1735 de 24/01/2013

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

transcritas na ata da reunião ordinária, realizada no dia 10 de janeiro de 2013 - DGO

- GAAOA.

Votação: Aprovada, por unanimidade.

Deliberação n.° 1736 de 24/01/2013

Assunto: Colocação de sinalização de estacionamento proibido (C 15), na Rua

perpendicular à Rua Valdeveza, Freguesia de Irivo - DPAOT/GM002.13 -

DPAOT/GM.

Requerente: Munícipe Casimiro Ferreira.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng.a Paula Teles, de 2013-01-14

(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 DPAOT/GM, de 2013-

01-04, acompanhada por planta de localização da colocação do sinal, informação d

Junta de Freguesia de Irivo, informação da DPAOT/GM, de 2012-10-26,

acompanhada por planta de enquadramento, informação da DPAOT/GM de 2012-01-

17, informação da Junta de Freguesia de Irivo, de 2011-12-14, informação d;

DPAOT/GM, de 2011-11-22, acompanhada por planta de enquadramento, cópias d,

informação da DPAOT/GM, de 2010-12-20 e anexo, cópias do ofício n.°: 005067, de

2011-12-05 e ofício n.°: 000223, de 2012-01-24, enviados pela DPAOT/GM

informação da DPAOT/GM, de 2010-12-20, acompanhada por anexo e planta de

enquadramento, requerimento de Casimiro Ferreira, de 2010-11-29, cópia do ofício

n°. 004447, enviado pela DPAOT/GM, de 2012-11-09, acompanhada por cópia d

planta de enquadramento (anexo I), 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

da DPAOT / G.M.

128

ATA N.° 02/13
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE 24J>E JANEIRO DE 2013



Deliberação n.° 1737 de 24/01/2013

Assunto: Colocação de sinalização vertical e horizontal de estradas e caminhos

municipais - Fornecimento e colocação de sinalização vertical na Avenida Egas

Moniz, Freguesia de Penafiel - DPAOT/GM014.13 - DPAOT/GM.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng.a Paula Teles, de 2013-01-17

(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 DPAOT/GM, de 2013-

01-17, acompanhada por planta á escala 1/1500 e proposta de cabimento,

informação justificativa de despesa, de 2013-01-08, informação do DOSMA, de 2012-

12-20, acompanhada pelo orçamento e mapa de medições, informação do orçamento

da empresa EDILAGES, de 2013-01-08, informação da DPAOT/GM, de 2012-11-07

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

fazer parte integrante desta ata.

O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que continuava a não

perceber quem estudava a sinalização naquelas situações porque em lOOm tinha 32

sinais e tinha uma justificação escrita que dizia que a sinalização era posta para

evitar possíveis acidentes. Disse que naquela situação a sinalização era colocada para

causar mais assidentes porque as pessoas iam a olhar para o carro de frente. Não

fazia sentido de três em três metros haver um sinal. Disse que tinha que haver

alguma racionalidade naquelas situações. Também colocar um sinal de paragem de

autocarro no final e não no início da paragem era em seu ver irracional.

A senhora Vereadora Engenheira Paula Teles disse que os sinais naquela proposta

eram todos necessários.

O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que não estava a dizer que

aqueles sinais não tinham razão de ser, mas que num espaço tão curto como aquele

não tinha razão de ser tantos sinais. Num espaço tão reduzido era impossível estarem

com atenção à condução e aos sinais que apareciam de três em três metros e por esse

motivo ia votar contra à proposta.
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A senhora Vereadora Engenheira Paula Teles disse que, como autarca, não podia

ter a responsabilidade de não colocar sinais que estivam previstos no regulamento de

sinalização de trânsito, sob pena das posturas não ficarem devidamente sinalizadas.

Votação: Aprovado, por maioria, com um voto contra do Eng.° Fernando Moreira do

partido socialista.

Deliberação n.° 1738 de 24/01/2013

Assunto: Colocação de sinalização vertical e horizontal de estradas e caminhos

municipais - Fornecimento e colocação de sinalização vertical na Rua Engenheiro

Matos, Freguesia de Penafiel - DPAOT/GM015.13 - DPAOT/GM.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng.a Paula Teles, de 2013-01-17

(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 DPAOT/GM, de 2013-

01-17, acompanhada por planta de localização á escala 1/200 e proposta de

cabimento, informação justificativa de despesa, de 2013-01-08, informação do

DOSMA, de 2012-12-20, acompanhada pelo orçamento e mapa de medições

informação do orçamento da empresa EDILAGES, de 2013-01-08, informação de

DPAOT/GM, de 2012-12-03 (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

da DPAOT/ G.M.

Deliberação n.° 1739 de 24/01/2013

Assunto: Transferência financeira a favor da Associação de Municípios do Vale do

Sousa, para pagamento de quotas relativo ao Projeto Vale de Sousa Digital, para o

ano de 2013, no valor de € 34.800,00 (sendo o valor mensal de € 2.900,00) - DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-16

(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, de 2013-01-16, referente ao cabimento n.° 89, acompanhada

por proposta de cabimento e extrato de parte da ata do Conselho Diretivo realizada

no dia 10 de dezembro de 2012 da Associação de Municípios do Vale do Sousa, de

2013-01-03 (anexo IV), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que

passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1740 de 24/01/2013

Assunto: Transferência financeira a favor da Associação de Municípios do Vale do

Sousa, para pagamento de quotas, para o ano de 2013, no valor de € 42.000,00

(sendo o valor mensal de € 3.500,00) - DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-16

(anexo V), 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 2013-01-16, referente ao cabimento n.° 80, acompanhada

por proposta de cabimento e extrato de parte da ata do Conselho Diretivo realizada

no dia 10 de dezembro de 2012 da Associação de Municípios do Vale do Sousa, de

2013-01-03, e ofício n.° 28/2013 da Associação de Municípios do Vale do Sousa, de

2013-01-04 (anexo V), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que

passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado por unanimidade.

Deliberação n.° 1741 de 24/01/2013

Assunto: Transferência financeira a favor da Associação de Municípios do Vale do

Sousa, para pagamento de quotas relativo ao projeto da Rota do Românico, para o

ano de 2013, no valor de € 18.000,00, (sendo o valor mensal de €1.500,00) - DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-16
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(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 Departamento de

Gestão organizacional, de 2013-01-16, referente ao cabimento n.° 85, acompanhada

por proposta de cabimento e extrato de parte da ata do Conselho Diretivo realizada

no dia 10 de dezembro de 2012 da Associação de Municípios do Vale do Sousa, de

2013-01-03 (anexo VI), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que

passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1742 de 24/01/2013

Assunto: Transferência financeira a favor da Associação Ibérica de Municípios

Ribeirinhos do Douro, para o ano de 2013, no valor de € 5.000,00 - DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-16

(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 Departamento de

Gestão Organizacional, de 2013-01-16, referente ao cabimento n.° 91, acompanhada

por proposta de cabimento e ofício da Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos

do Douro, (anexo VII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que

passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1743 de 24/01/2013

Assunto: Pagamento à AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e

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

manutenção do aterro sanitário - ano 2013, no valor de € 564.000,00. - DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-16
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(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, de 2013-01-16, referente ao cabimento n.° 90, acompanhada

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

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1744 de 24/01/2013

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 dezembro de 2012, no valor de € 40.670,84

-DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-16

(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, de 2013-01-16, referente ao cabimento n.° 691, ofício n.°

13/13, de 2013-01-04 da AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e

Gestão de Resíduos Sólidos, EIM, fatura n° 20120365 e mapa de movimentos de

pesagem de clientes /Produto (anexo TX), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1745 de 24/01/2013

Assunto: Contrato a celebrar com a Santa Casa da Misericórdia ao abrigo do

regulamento Municipal de atribuição de apoios destinados à execução de

equipamentos financeiros no âmbito do PARES (art.2.°, n.°4)- DGO.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-21

(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 Departamento de

Gestão Organizacional, de 2013-01-16, referente ao cabimento n.° 77, acompanhada

da proposta, (anexo X), minuta do contrato entre o Município de Penafiel e a Santa

Casa da Misericórdia, minuta de contrato entre a Santa Casa da Misericórdia e o

senhor António Alves Cardoso, minuta do contrato de financiamento, entre a

Autoridade de Gestão do programa Operacional Regional do Norte e a Santa Casa da

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

passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1746 de 24/01/2013

Assunto: Contrato de financiamento, da candidatura N.° Norte 07-0666-feder-

000019 - "Modernização das Infraestruturas Tecnológicas do 1.° CEB do Municípios

do Tâmega", no valor de € 20.574,00- DGO.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-18

(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 2013-01-17, referente ao cabimento n.° 99, acompanhada

da proposta, ofício n.° 214/12, de 2012-10-26 do Tâmega e Sousa, acompanhado

pelo ofício do valor a transferir por Município da candidatura "Modernização Escola

do 1.° Ciclo Ensino Básico, cópia da minuta do contrato de financiamento no âmbito

do programa operacional regional do Norte (ON. 2) (anexo XI), 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.° 1747 de 24/01/2013

Assunto: 3.a Alteração ao Orçamento de Despesa, no valor de 409.587,00€ - DGO

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-21,

(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 2013-01-21 (anexo XII), documento que se dá por

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

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

Socialista, Dr. Sousa Pinto e Engenheiro Fernando Moreira, a 3.a Alteração ao

Orçamento da Despesa, no valor de 409.587,00€ para o corrente ano de 2013.

Deliberação n.° 1748 de 24/01/2013

Assunto: 2.a Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 86.500,00 €- DGO

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-21,

(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 2013-01-21 (anexo XII), documento que se dá por

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

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

Socialista, Dr. Sousa Pinto e Engenheiro Fernando Moreira, a 2.a Alteração ao Plano

de Investimentos, no valor de 86.500,00 €.

Deliberação n.° 1749 de 24/01/2013

Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre Município de Penafiel e a Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, - apoio a conceder no
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valor de € 26.700,00, ao abrigo da ai b), do n.° 4, do art. 64 e 67 da Lei 169/99, de

18 de setembro, na redação atual.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr.° Antonino de Sousa, de 2013-01-21,

(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 informação do Departamento de Gestão

Organizacional, com o cabimento n.°77 de 2013-01-16, oficio n.° 105/11DS da Santa

Casa da Misericórdia de Penafiel, de 2011-09-21, acompanhado por cópia do termo

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

que passam a fazer parte integrante desta ata.

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

assunto.

Deliberação n.° 1750 de 24/01/2013

Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre Município de Penafiel e a Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penafiel - apoio a conceder no valor de €

7.252,50, ao abrigo da ai b), do n.° 4, do art. 64 e 67 da Lei 169/99, de 18 de

setembro, na redação atual;

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr.° Antonino de Sousa, de 2013-01-21,

(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, acompanhada por informação do Departamento de Gestão

Organizacional, com o cabimento n.° 139, de 2013-01-22, oficio n.° 199 da

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, de 2012-06-

18, acompanhado por cópia de contrato celebrado com o fornecedor, Jacinto Marque

de Oliveira, Sucrs.,Lda. (anexo XIV), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
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Votação: Aprovada, por unanimidade, a minuta de protocolo mencionado em

assunto.

Deliberação n.° 1751 de 24/01/2013

Assunto: Minuta de protocolo a celebrar entre Município de Penafiel e a Empresa

"CERADENOVO, Lda.".

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, de 2013-01-18, (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 Protocolo acima

mencionado (anexo XV), 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.° 1752 de 24/01/2013

Assunto: Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre Município de Penafiel e

a Junta de Freguesia de Milhundos, para a obra denominada: "Arranjo Exterior da

Casa Mortuária", no montante de € 30.000,00.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, de 2013-01-22, (anexo XVI),

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, com cabimento n.° 141, de 2013-01-22, Minuta do Protocolo

acima mencionado, proposta de cabimento (anexo XVI), documentos que se dão por

inteiramente reproduzidos e que passam aYázer parte integrante desta ata.

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

assunto.
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Deliberação n.° 1753 de 24/01/2013

Assunto: Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre Município de Penaíiel e

a Junta de Freguesia de Duas Igrejas, para a obra denominada: "Parque Desportivo

com Ringue, Zona de Baloiços e Zona de Manutenção", no montante de € 90.000,00.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, de 2013-01-22, (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 2013-01-22, Minuta do Protocolo acima mencionado,

acompanhada do orçamento da obra (anexo XVII), documentos que se dão por

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

O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira perguntou porque naquele caso

concreto, aquele protocolo era feito por dois anos e não por um, o tempo que restava

de mandato ao atual executivo.

O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa disse que da parte da empresa não

estavam motivados para fazer só por um ano porque implicava um investimento

significativo para colocação dos contentores. Informou que os contratos que a

empresa fazia era normalmente para quatro anos e aceitaram fazer com o município

de Penafiel por dois anos para que pudesse justificar o investimento feito.

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

assunto.

Deliberação n.° 1754 de 24/01/2013

Assunto: Queixa-crime contra incertos - uso indevido da marca "Sentir Penafiel"

(Logotipo e dizeres) - GAP

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, de 2013-01-22, (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: Texto da queixa-crime e documentos

que a acompanham (cópia do registo da marca nacional n.° 481208 e cópia da página

do facebook com o endereço

https://WWW.facebook.com/alberto.santos. 1690?fref=ts. (em arquivo), documentos

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

ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade.

2- ASSUNTOS A SUBMETER A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Deliberação n.° 1755 de 24/01/2013

Assunto: Pedido de Isenção de pagamento de taxas, respeitantes ao processo n°.

27/UT/12, no seguimento de isenção concedida ao processo n.° 212/LI/04.

Requerente: Fábrica da Igreja da Paróquia de S. Tiago de Capela.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, de 2013-01-18, (anexo XIX),

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

integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Requerimento da Fábrica da Igreja da

paróquia de S. Tiago da Capela, de 2012-04-20, oficio n.° 12067 do Departamento de

Gestão Urbanística, de 2004-11-16, acompanhado por cópia do n°, contribuinte da

empresa, cópia do oficio enviado ao Exmo. senhor Governador Civil do Porto, de

1940-12-14, cópia de certidão enviada pela Autoridade Tributária e Aduaneira, de

2012-04-25, aviso de receção, informação do Departamento de Gestão

Organizacional, de 2012-06-11, oficio n.° 002803 do Departamento de Gestão

Organizacional - Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos, de 2012-06-20,

informação da Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago da Capela, de 2012-10-24,

acompanhada por cópia do oficio ao Exmo. Senhor Governador Civil do Porto e

demonstração de liquidação do IRC, (em arquivo), documentos que se dão por

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

Votação: Aprovada, por unanimidade.
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3- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES

Deliberação n.° 1756 de 24/01/2013

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: Reunião com a CIM do Tâmega e Sousa a 10 de janeiro de 2013, com a

seguinte ordem de trabalhos:

I - Mapa final da reprogramação do ON.2: principais características, propostas

suplementares e questões em aberto;

II - Equipa conjunta ANMP - GOVERNO: atribuições, metodologia de trabalho e

pareceres prévios já aprovados;

III - Ponto de situação das candidaturas de iniciativa Municipal;

IV - Implicações da reprogramação estratégica sobre a contratualização com as CIM;

V - Alterações de critérios a considerar na análise de reprogramações de operações;

VI - Outros assuntos, (em arquivo).

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.

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

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

competências delegadas e subdelegadas por despacho do senhor Presidente d

Câmara, referentes ao período de tempo decorrido entre os dias 03 de janeiro de 20 L

a 15 de Janeiro 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 € 832.266,05 (em arquivo) - DGO.

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.
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Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 14 (em arquivo) - DGO.

A Câmara Municipal, tomou conhecimento.

5-ASSUNTO PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Deliberação n.° 1757 de 24/01/2013

Assunto: Aprovação do projeto de execução para a obra "Construção e concessão da

exploração do bar do jardim do Calvário" - Processo n.° 001/DPAOT/2013 - DPAOT

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-23

(anexo XX), 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 e

Arquitetura e Ordenamento Territorial, de 2013-01-22, (anexo XX) Contrato de

"Conceção, Construção e Concessão de Exploração do Bar do jardim do Calvário",

acompanhado por plantas (arquivo), 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.° 1758 de 24/01/2013

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 incluídos na ordem do Dia.

Deliberação n.° 1759 de 24/01/2013

Assunto: Apoio ao Município de Penafiel no sentido de promover os procedimentos

necessários à expropriação de uma parcela de terreno, para elaboração de projeto de

arquitetura para, "Construção de uma casa mortuária" - Rua Pé. Manuel

Braga/Urro/Penafiel. - DPAOT 108.13 - DPAOT
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Requerente: Junta de Freguesia de Urro

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-24

(anexo XXI), 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 e

Arquitetura e Ordenamento Territorial, de 2013-01-23, ofício n.° 12.12/2012, da

Junta de Freguesia de Urro, de 2013-01-17,acompanhado por planta de localização.

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

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1760 de 24/01/2013

Assunto: Oficialização de pedido para elaboração de projeto de arquitetura para,

"Construção de casa mortuária" - Igreja/ S. Martinho de Recesinhos/Penafiel. -

DPAOT 107.13 - DPAOT

Requerente: Junta de Freguesia de S. Martinho de Recesinhos.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-24

(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 Divisão de Projetos e

Arquitetura e Ordenamento Territorial, de 2013-01-23, ofício n.° 122.122/2012, da

Junta de Freguesia de S. Martinho de Recesinhos, de 2012-12-27 (anexo XXII),

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.° 1761 de 24/01/2013

Assunto: Pedido para elaboração de projeto para, "Requaliíicação do Largo de

Ribaçais" - Largo de Ribaçais/Abragão/Penafiel. - DPAOT 106.13 - DPAOT

Requerente: Junta de Freguesia de Abragão.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-24

(anexo XXIII), 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 e

Arquitetura e Ordenamento Territorial, de 2013-01-23, oficio n.° 32.32/2011, da

Junta de Freguesia Abragão, de 2011-10-04 (anexo XXIII), documentos que se dão

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

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1762 de 24/01/2013

Assunto: Pedido para elaboração de projeto para, "Construção de sanitários no

Centro Cívico de Abragão" (Zona envolvente à Igreja das festas) - Igreja /Abragão

/Penafiel. - DPAOT 105.13 - DPAOT

Requerente: Junta de Freguesia de Abragão.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-24

(anexo XXIV), 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 e

Arquitetura e Ordenamento Territorial, de 2013-01-23, ofício n.° 30.30/2011, da

Junta de Freguesia Abragão, de 2011-10-04 (anexo XXIV), 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.° 1763 de 24/01/2013

Assunto: Pedido de apoio ao Município de Penafiel na elaboração de projeto de

arquitetura para, "Construção do Centro Paroquial", a ser implantado no terreno do

"Cristo Redentor" - Igreja/ S. Mamede de Recesinhos/Penafiel. - DPAOT 109.13 -

DPAOT.

Requerente: Junta de Freguesia de S. Mamede de Recesinhos.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2013-01-24

(anexo XV), 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 e

Arquitetura e Ordenamento Territorial, de 2013-01-23, ofício da Junta de Freguesia

de S. Mamede de Recesinhos (anexo XV), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

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, \T^—y>s^ ,Anabela Rodrigues, Assistente Técnica , na qualidade de\T-~^
secretária, a subscrevo e assino, conjuntamente com o senhor Presidente da Câmar,

Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal:
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