ATA N.° 04/12
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAFIEL DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012
No dia dezasseis de fevereiro do ano de dois mil e doze, pelas dezasseis horas, nesta
Cidade de Penafiel, no salão Nobre dos Paços do Concelho, estando presentes os
Excelentíssimos senhores, Dr. Alberto Fernando da Silva Santos, como Presidente
da Câmara Municipal de Penafiel, Dr. Antonino Aurélio Vieira de Sousa, Eng.a
Paula Cristina Ribeiro da Silva Teles, senhor Adolfo Amilcar, 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, Dr.a Ivone Manuel Gonçalves Freitas de Sã,
Chefe da Divisão Administrativa e de Apoio aos Órgãos Autárquicos, realizou-se a
Reunião Ordinária Pública da Câmara Municipal de Penafiel.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
I - INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL
O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que teve oportunidade de
assistir a duas atividades organizadas pela Câmara Municipal e que trouxe dessas
iniciativas algo de bom.
Transmitiu que era raro estar presente em cerimónias, mas o evento relativo à
criação do primeiro banco municipal de medula óssea em Portugal tocou-o muito.
Referiu que também apreciou muito a cerimónia de certificação de qualidade da
Regeneração Urbana, que considerou estar muito bem organizada. Disse que tinha
dúvidas quanto aos procedimentos de certificação, mas deixou um elogio à senhora
Vereadora Engenheira Paula Teles pela iniciativa.
No que concerne à cerimonia de criação do banco municipal de medula óssea,
realizada no auditório do museu municipal, disse que esse projeto, na sua vertente
cientifica, e sobretudo, pela sua dimensão humana, o comoveu ao ponto de a
determinada altura lhe virem as lágrimas aos olhos. Referiu que, nesse evento,
foram fornecidas sobre a matéria informações muito úteis que desconhecia e que
contribuíram para que saísse diferente do evento.
Disse que ouvir falar uma mãe, como a senhora Rosa, que falou sobre um filho que
perdeu, e saber que essa pessoa, com essa historia de sofrimento, optou por
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colaborar no apoio a outros pais, lhe deixou um sentimento de culpa e a sensação
que, possivelmente, não fazíamos o que deveríamos fazer para ajudar os outros.
Concluiu, dizendo, que esperava que esta iniciativa tivesse repercussão no futuro,
para o Concelho e para toda a Humanidade. Elogiou o senhor Presidente da
Câmara Municipal pela iniciativa e a senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira pelo
empenho na organização do projeto. Manifestou a sua disponibilidade em colaborar
no projeto.
A senhora Vereadora Dra. Filomena Rodrigues disse que não pode estar presente
no evento, mas que tinha enviado um e-mail a manifestar o seu agrado e apoio ao
projeto de criação do primeiro banco municipal de medula óssea,
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a criação do primeiro banco
municipal de medula óssea não é uma iniciativa partidária, é civilizacional que
pretende desmistificar e sensibilizar a população para a doação de medula óssea.
Referiu que, muitas vezes, era iniciado um movimento de generosidade levado a
cabo por um grupo de pessoas para ajudar alguém próximo, vizinhos ou familiares,
ou alguém conhecido do grande público, que viviam um drama intenso mas que,
normalmente, essas campanhas não tinham resultados concretos e duradouros,
ficando circunscritas a esses casos específicos.
Disse que o número de dadores é muito reduzido e que o surgimento de campanhas
que ao longo do tempo cobrissem toda a população, bem como a desmistiíicação do
tema de forma a informar as pessoas que não estava em causa um procedimento
complicado e doloroso, era muito importante.
Referiu que desconhecia, até há poucos dias, que existia em Penaíiel uma dadora e
que essa penafidelense, que transmitiu o seu testemunho na cerimónia realizada no
auditório do museu municipal, talvez tenha vivido o momento mais intenso da sua
existência quando pôde contribuir para salvar uma vida.
Disse que, mesmo sem saber se a criação do banco de dadores contribuiria para
salvar a vida de uma pessoa em concreto, se servisse de exemplo para outros
projetos semelhantes, já poderia considerar útil essa iniciativa do município de
Penafiel.
Informou que, quando esteve na reunião do Eixo Atlântico, foi abordado por colegas
que lhe pediram informação sobre o projeto, pelo que tinha esperança que a
iniciativa se irradiasse para outros territórios e assim se pudessem salvar muitas
vidas.
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Agradeceu aos dois Vereadores que participaram mais ativamente, o Dr. Antonino
de Sousa, que colaborou no início do projeto, e a Dra. Susana Oliveira, que
concretizou a ação mediante um excelente trabalho de coordenação no terreno com
as freguesias.
O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira congratulou também o senhor
Vereador Dr. Antonino de Sousa pela iniciativa e disse que não fez referência ao seu
nome na primeira intervenção por desconhecer que também havia participado no
projeto.
A senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira disse que tinha como intenção fazer
referência ao primeiro banco municipal de medula óssea mas, na sua opinião, já
tudo havia sido dito sobre o projeto e, da sua parte, nada mais tinha a acrescentar,
sublinhando apenas a nobreza da causa e a certeza que outras iniciativas e ações
surgiriam na sequência desse projeto municipal, motivo pelo qual se "agarrou" ao
projeto com muito gosto e muita "garra". Agradeceu as palavras proferidas pelo
senhor Vereador Eng. Fernando Moreira.
O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que coordenava um serviço público com
um número de utentes superior à resposta, o que o impossibilitou de estar presente
na cerimónia de criação do primeiro banco de medula óssea. Manifestou o apoio e a
solidariedade à iniciativa. Disse que era bom ouvir dizer que as coisas aconteciam
com a colaboração das pessoas e que tinham concretização.
Referiu a falta de iluminação do Jardim do Sameiro, assunto ao qual já havia feito
referência em reuniões anteriores. Disse que estava em causa um espaço público
propriedade da Câmara Municipal onde estava localizado um bar com alguma
afluência de pessoas, que podia ser um espaço de recreio ou de algum risco devido
à falta de iluminação. Pediu que a obra de beneficiação fosse executada antes do
verão.
O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o projeto estava a ser
elaborado por uma arquiteta paisagista que, suspendeu esse projeto, por motivo de
licença de maternidade. Disse que se iria inteirar sobre o assunto.
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II - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA
l - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Deliberação n.° 1230 de 16/02/2012
Assunto: Processo disciplinar - Ecocentro Municipal (Instrutora: Dr. Carla
Machado Ribeiro) - DAJ.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-10
(em arquivo), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Relatório Final do Processo
disciplinar mencionado em assunto (em arquivo), documento que se dá por
inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade:
1- Concordar com o relatório final acima mencionado, de acordo com o mesmo,
determinar que seja aplicada ao trabalhador a pena de suspensão pelo
período de 30 (trinta) dias nos termos do artigo 9.°, n.° l alínea c), e artigo
10.°, n.° 4, todos do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem
Funções Públicas (Lei n.° 58/2008, de 09 de setembro);
2- Comunicar ao Ministério Público o teor do presente deliberação em
cumprimento com o disposto no artigo 8.° do Estatuto Disciplinar dos
Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (Lei n.° 58/2008, de 09 de
setembro);
3- Remeter o processo à DRH para registar a pena aplicada no presente
processo no processo individual do funcionário.
Dada a natureza sigilosa do processo, esta deliberação foi tomada à porta fechada.
Deliberação n.° 1231 de 16/02/2012
Assunto: Leitura e aprovação das intervenções dos membros da Câmara Municipal
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transcritas na ata da reunião ordinária, realizada no dia 02 de fevereiro de 2012 DAAOA.
Votação: As intervenções dos membros da Câmara Municipal, no período antes da
ordem do dia e antes das deliberações indicadas na ordem do dia, depois de lidas,
foram aprovadas por unanimidade.
Deliberação n.° 1232 de 16/02/2012
Assunto: Atribuição de Medalha de Mérito Municipal Dourada Maria Margarida
Alves da Cruz Soares, nos termos do artigo 10.° e seguintes do Regulamento para a
Atribuição de Medalhas Honoríficas - Cultura.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-01-31
(anexo I), documento que se da por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam a proposta: Curriculum Vitae da cidadã

proposta para ser agraciada (anexo I), documento que se dá por inteiramente
reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1233 de 16/02/2012
Assunto: Alteração do valor de renda aprovado pela deliberação n° 937/2011 de
16/08/2011- Processo 106- 24 FC - GHS
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-02-02,
(anexo II), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam a proposta: Informação para reunião de

Câmara do Gabinete de Habitação Social, de 2012-02-01, (anexo II), documento
que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta
ata.
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Votação: Aprovado, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, um apoio no valor de 50% à renda apoiada mensal, o que perfaz
um valor mensal de 69,17€.
Deliberação n.° 1234 de 16/02/2012
Assunto: Renovação de Bolsas de Estudo - ano lectivo 2011/2012 - EDUCAÇÃO.
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-02-05
(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 Técnica Superior, de
2012-02-09 e informação do Departamento Financeiro, de 2012-02-13, referente ao
cabimento n.° 612 (anexo III), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passa a fazer parte integrante desta ata.
O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que analisou

os

documentos anexos à proposta e detetou que estavam inscritos, na rubrica
referente à atribuição de bolsas de estudo, noventa e sete mil euros, mas apenas
eram indicados quatro alunos como beneficiários desse apoio. Perguntou porque
razão eram apenas propostos quatro alunos para usufruir de bolsa quando, na
atualidade, as famílias viviam momentos de dificuldade financeira.
O senhor Presidente

da Câmara Municipal disse que a proposta estava

condicionada às regras fixadas no regulamento municipal.
Referiu que se poderia estudar a possibilidade de alteração do regulamento.
O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa disse que o regulamento não permitia
que o município de Penafiel atribuísse bolsas de estudo a quem já usufruísse de
bolsa concedida pelos serviços sociais da Universidade. Referiu que, contudo,
poderia ser feita uma análise ao regulamento municipal que disciplina essa
matéria, no sentido de possibilitar o alargamento do número de beneficiários de
bolsa de estudo.
Votação: Aprovada, por unanimidade, a renovação de bolsas de estudo aos alunos,
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Marco Alexandre Moreira Sousa, Aríete Teresa Barbosa Rocha, Ana Margarida dos
Santos Barbosa e Gisela Marisa Felizardo Barbosa, de acordo e com fundamento na
informação acima mencionada.
Deliberação n.° 1235 de 16/02/2012
Assunto: Atribuição de apoio ao arranque da produção no valor de 150,006, nos
termos da alínea b), da Clausula 3a do Contrato Administrativo de Exploração
Agrícola de terrenos, no âmbito do Projecto "Semear Penaiiel", celebrado com
António Massano dos Santos Leal - PELOURO DO DESENVOLVIMENTO RURAL
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-02-07,
(anexo IV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos

que acompanharam a proposta: lista de facturas e contrato

administrativo de exploração Agrícola de terrenos no âmbito do projecto Semear
Penaiiel celebrado com António Massano dos Santos Leal e informação do
Departamento Financeiro, de 2012-02-13, referente ao cabimento n.° 613 (anexo
IV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1236 de 16/02/2012
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 2011, no valor de
€41.628,09-DF.
Requerente: AMBISOUSA - Empresa íntermunicipal de Tratamento e Gestão de
Resíduos Sólidos, EIM.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-10
(anexo V), 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

Financeiro, de 2012-02-03, referente ao cabimento n.° 467 e ofício n.° 9/12 da
AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos
Sólidos, EIM, de 2012-01-03, factura n° 201100431 e mapa de movimentos de
pesagem de clientes /Produto (anexo V), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1237 de 16/02/2012

Assunto: Transferência financeira a favor da Comunidade Intermunicipal Tâmega e
Sousa, relativa à Candidatura n° Norte 03-0137-FEDER - 000025 - "Ações
Imateriais para prevenção e gestão de riscos materiais

e tecnológicos nos

municípios do Tâmega", no valor de € 2.624,00 - DF.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-10
(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
Financeiro de 2012-02-08, referente ao cabimento n.° 523, ofício n.° 26/12 da
Comunidade

Intermunicipal

Tâmega e Sousa,

de

2012-01-30

(anexo VI),

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

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1238 de 16/02/2012

Assunto: Transferência financeira a favor da Associação de Municípios do Vale de
Sousa, referente ao projeto "Criação de Balcão único de Atendimento com Recurso a
Tecnologias MulticanaT, no valor de € 8.529,93 - DF.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-10
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(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
Financeiro de 2012-02-03, referente ao cabimento n.° 470, ofício n.° 137/12 da
Associação de Municípios do Vale de Sousa, de 2012-01 -26 (anexo VII),
documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta ata.
O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto pediu esclarecimentos.
A senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira disse que a verba resultante da
candidatura se destinava a financiar todo o mobiliário e equipamento necessário ao
balcão de atendimento da Câmara Municipal. Informou que a obra ficava excluída
do financiamento.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1239 de 16/02/2012
Assunto: Atribuição de auxílios económicos aos alunos dos 2.° e 3.° ciclos do
ensino básico, referentes ao passe 4_18- EDUCAÇÃO
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-02-13
(anexo VIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação Unidade de Educação
Juventude e Tempos Livres, de 2012-02-10 e lista em anexo (anexo VIII),
informação do Departamento Financeiro de 2012-02-08, referente ao cabimento n.°
615 (em 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
da Unidade de Educação Juventude
comparticipação

e Tempos Livres, de 2012-02-10, a

nos encargos respeitantes ao passe 4_18, nos termos da

informação acima referida e nos montantes constantes de listas a ela anexas.
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Deliberação n.° 124O de 16/O2/2O12

Assunto: Apoios anuais às Coletividades - Cultura

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira de 2012-02-13
(anexo IX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Lista das

Colectividades e

informação do Departamento Financeiro, de 2012-02-13, referente ao cabimento n.°
616 (anexo IX), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que
passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir os apoios mencionados na lista
acima referida, 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.° 1241 de 16/02/2O12

Assunto: Apoio financeiro à construção de Unidade de Cuidados Continuados Associação Desenvolvimento de Figueira - GAP

Requerente: Associação Desenvolvimento de Figueira

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-14
(anexo X), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos

que

Desenvolvimento

acompanharam

de Figueira, de

a

proposta:

Oficio

da

Associação

de

2012-02-13 (anexo X) e informação

do

Departamento Financeiro, de 2012-01-14, referente ao cabimento n° 702 (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 financeiro à Associação
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Desenvolvimento de Figueira, destinado ã construção de uma Unidade de Cuidados
Continuados, no valor de quinze por cento do investimento privado que couber à
Associação, a liquidar nos mesmos moldes que o regulamento aprovado para os
prqjetos apoiados pelo programa PARES.
Deliberação n.° 1242 de 16/O2/2012
Assunto: Apoio financeiro à construção

de Lar de Idosos -

Associação

Desenvolvimento de Figueira - GAP
Requerente: Associação Desenvolvimento de Figueira
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-14
(anexo XI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos

que

acompanharam

a

proposta:

Desenvolvimento de Figueira, de 2012-02-13

Oficio

da

Associação

de

(anexo XI) e informação do

Departamento Financeiro, de 2012-01-14, referente ao cabimento n°703 (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 financeiro à Associação
Desenvolvimento de Figueira, destinado à construção de um lar de idosos, no valor
de quinze por cento do investimento privado, nos termos do Regulamento Municipal
de Atribuição de Apoios Destinados ã Execução de Equipamentos Financiados no
Âmbito do PARES (aplicável ao caso em apreço ao abrigo do disposto no n.° 4 da
cláusula 2a do citado regulamento municipal).
1 . 2 . - ASSUNTOS PARA RATIFICAÇÃO
Deliberação n.° 1243 de 16/02/2O12
Assunto: Ratificação da 4.a Alteração ao Plano de Investimentos - 2012 - DF.
Documentos que acompanharam o mencionado ato submetido a ratificação:
Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-10 e listagens
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do Departamento Financeiro (anexo XII) documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do
Partido Socialista, Dr. António José de Sousa Pinto, Eng.° Joaquim

Fernando

Moreira e Dr.a Filomena Maria de Sousa Martins Pereira Rodrigues, ratificar a 4.a
Alteração ao Plano de Investimentos, para o corrente ano de 2012.
Deliberação n.° 1244 de 16/02/2012
Assunto: Ratificação da 4.a Alteração ao Orçamento da Despesa - 2012 - DF.
Documentos que acompanharam o mencionado ato submetido a ratificação:
Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-10 e listagens do
Departamento Financeiro (anexo XII) documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do
Partido Socialista, Dr. António José de Sousa Pinto, Eng.° Joaquim Fernando
Moreira e Dr.a Filomena Maria de Sousa Martins Pereira Rodrigues, ratificar a 4.a
Alteração ao Orçamento da Despesa, para o corrente ano de 2012.
Deliberação n.° 1245 de 16/02/2012
Assunto: Ratificação da 5.a Alteração ao Plano de Investimentos - 2012 - DF.
Documentos que acompanharam o mencionado ato submetido a ratificação:
Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-13 e listagens do
Departamento Financeiro (anexo XIII), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do
Partido Socialista, Dr. António José de Sousa Pinto, Eng.° Joaquim Fernando
Moreira e Dr.a Filomena Maria de Sousa Martins Pereira Rodrigues, ratificar a 5.a
Alteração ao Plano de Investimentos, para o corrente ano de 2012.
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Deliberação n.° 1246 de 16/O2/2O12
Assunto: Ratificação da 5.a Alteração ao Orçamento da Despesa - 2012 - DF.
Documentos que acompanharam o mencionado ato submetido a ratificação:
Despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-13 e listagens do
Departamento Financeiro (anexo XIII), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do
Partido Socialista, Dr. António José de Sousa Pinto, Eng.° Joaquim Fernando
Moreira e Dr.a Filomena Maria de Sousa Martins Pereira Rodrigues, ratificar a 5.a
Alteração ao Orçamento da Despesa, para o corrente ano de 2012.
2- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES
Deliberação n.° 1247 de 16/02/2012
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.° 5A/2002, de 11 de janeiro.

3- ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO
Assunto: Atos praticados no uso de poderes delegados (informação com a
identificação das decisões proferidas pelo Vereador Sr. Adolfo Amílcar, com
competências delegadas e subdelegadas por despacho do Senhor Presidente da
Câmara, referentes ao período de tempo decorrido entre os dias 26 de janeiro a 07
de fevereiro de 2012) - DGU (em arquivo).
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.° 5A/2002, de 11 de janeiro.

Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 29/2012 (anexo XIV) - DF.
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A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Assunto: Faturas registadas no valor de 777.659,236 (em arquivo) - DF.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

III - ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA
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.° 1248 de 16/02/2012
Assunto: Construção do Centro Escolar de Boelhe- DOSM
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 2012-02-16
(anexo XV), 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
Obras e Serviços Municipais, de 2012-02-16 (anexo XV), estimativa orçamental de
erros de medição e omissões e listagem de omissões (aceites) (em anexo),
documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade:
1. A modificação do preço base de 1.703.950,65€+Iva, para 1.783.067,72€+Iva;
2. A aceitação dos erros e das omissões identificados na lista anexa à citada
informação;
3. A aprovação da prorrogação de prazo de entrega das propostas, por mais quatro dias.
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Deliberação n.° 1249 de 16/02/2012
Assunto: Construção do Centro Escolar de Pinheiro- DOSM
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 2012-02-16
(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
Obras e Serviços Municipais, de 2012-02-16 (anexo XVI), estimativa orçamental de
erros de medição e omissões e listagem de omissões (aceites) (em anexo),
documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta ata.
Votação: Aprovado, por unanimidade:
1. A modificação do preço base de 2.145.792,47€+IVA, para 2.256.475,46€+IVA;
2. A aceitação dos erros e das omissões identificados na lista anexa à citada
informação.
3. A aprovação da prorrogação de prazo de entrega das propostas, por mais
quatro dias.
Deliberação n.° 1250 de 16/02/2012
Assunto: Contrato de Prestação de Serviços entre a Faculdade de Letras da
Universidade do Porto e a Câmara Municipal de Penafiel- FLUP/PS-CPS/2011MUSEU
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-02-16
(anexo XVII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do contrato e informação do
Departamento Financeiro, de 2012-02-16, referente ao cabimento n° 709 (anexo
XVII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer
parte integrante desta ata.
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Votação: Aprovado, por unanimidade, a minuta do contrato mencionada em
assunto e conceder poderes ao senhor Presidente da Câmara Municipal para a sua
outorga.

Encerrado o período da ordem do dia, foi aberto o período de intervenção do
público, não tendo sido feita nenhuma inscrição.
E corno mais ninguém quis usar da palavra, foi pelo Excelentíssimo senhor
Presidente da Câmara encerrada a reunião pelas dezassete horas.
E eu,

^*=--y

> Dr.a Ivone Manuel Gonçalves Freitas de Sã, Chefe da

Divisão Administrativa e de Apoio aos Órgãos Autárquicos, 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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