
ATAN.° 10/12

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

PENAFIEL DE 10 DE MAIO DE 2012

No dia dez de maio 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 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, Dr.a Ivone Manuel

Gonçalves Freitas de Sá, Chefe da Divisão Administrativa e de Apoio aos Órgãos

Autárquicos, realizou-se a Reunião Ordinária 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 justificado 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 na primeira reunião de Câmara

Municipal do mês de abril do ano em curso solicitou que lhe fosse entregue o

acordo resultante da assembleia de credores, no âmbito do processo de insolvência

da Bracalândia, e que até à data esse documento ainda não lhe tinha sido

disponibilizado,

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse ao senhor Vereador Dr. Sousa

Pinto que lhe faria chegar o documento solicitado.

Transmitiu que, na semana seguinte, iria ter lugar uma cerimónia importante

ligada à museologia europeia, que consistia numa assembleia anual do Fórum

Europeu dos Museus, que tinha como finalidade a escolha prémios a atribuir aos

melhores museus na Europa. Informou que iriam decorrer uma série de atos

ligados ao evento, uns com maior solenidade que outros, e convidou todos os

membros a participarem no programa de atividades, destacando a gala de entrega

de prémio de Museu Europeu do Ano - EMYA e o jantar em Quintandona com Festa
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do Caldo, que incluiria festa e teatro popular na aldeia preservada da freguesia de

Lagares.

Solicitou à senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira que, logo que lhe fosse possível,

distribuísse um programa por todos os senhores Vereadores.

II - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

l - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Deliberação n.° 1357 de 10/05/2012

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

transcritas na ata da reunião ordinária, realizada no dia 05 de abril 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.° 1358 de 10/05/2012

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

transcritas na ata da reunião ordinária pública, realizada no dia 19 de abril 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.° 1359 de 10/05/2012

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

de loteamento n.° 20/96, nos termos do n.° 2, do art.° 50.°, do Decreto-Lei n.°

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

assim como autorizar o levantamento da caução existente). - DGU
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Requerente: Maria Luisa Huet Furtado Mendonça.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2012-04-19 (anexo I),

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

integrante desta ata

Documentos que acompanharam a proposta: Auto de Vistoria, de 29 de março de

2012, (anexo I), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1360 de 10/05/2012

Assunto: Regulamento - Concurso Varandas em Flor - PTO12.12.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-04-26

(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 senhora Vereadora

Engenheira Paula Teles, de 2012-04-26, regulamento concursal - concurso

Varandas em Flor e ficha de inscrição (anexo II), documentos que se dão por

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

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto perguntou em que consistiam os prémios a

atribuir. Disse que seria conveniente que os prémios contivessem uma referência ao

município de Penafiel.

A senhora Vereadora Eng. Paula Teles disse que os prémios consistiam num

diploma e que esse documento fazia alusão ao município de Penafiel, bem como

numa lembrança simbólica com produtos associados a flores para os três primeiros

classificados.

Votação: Aprovado, por unanimidade, o regulamento acima identificado, bem como

a composição do júri do concurso, nos termos do ponto 9.2, alínea a):
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1. Senhora Vereadora Eng. Paula Teles - Presidente do Júri,

2. Senhor Vereador Adolfo Amilcar;

3. Senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira.

Deliberação n.° 1361 de 10/05/2012

Assunto: Apoio ao Centro Recreativo e Cultural de Sebolido - CULTURA

Requerente: Centro Recreativo e Cultural de Sebolido.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-04-19

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento

Financeiro, de 2012-05-04, referente ao cabimento n.° 1336 (anexo III), documento

que se da por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta

ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio ao Centro Recreativo e

Cultural de Sebolido no valor de € 1062,00 (mil e sessenta e dois euros), para fazer

face a despesas relacionadas com o desenvolvimento de atividades decorrentes do

seu estatuto, 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.° 1362 de 10/05/2012

Assunto: Atribuição de apoio ao arranque da produção no valor de 150,006, nos

termos da alínea b), da cláusula 3a do Contrato Administrativo de Exploração

Agrícola de terrenos, no âmbito do Projecto "Semear Penafiel", celebrado com Maria

Amélia Pereira Pinto Silva - PELOURO DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-04-18,

(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: lista de faturas e contrato

administrativo de cedência de terrenos no âmbito do projeto municipal Semear

Penafiel celebrado com Maria Amélia Pereira Pinto Silva e informação do

Departamento Financeiro, de 2012-05-04, referente ao cabimento n.° 1337 (anexo

IV), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer

parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1363 de 10/05/2012

Assunto: Marcação de lugar de estacionamento para táxis junto ao Largo Américo

Soares, Freguesia de Rio Mau - UMOT/GM135.12.

Requerente: Joaquim Alves Soares

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Alberto Clemente, de 2012-04-27

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Unidade de

Mobilidade e Ordenamento do Território - Gabinete de Mobilidade, de 2012-04-18,

ofício da Junta de Freguesia de Rio Mau, de 2011-08-18, ofício n° 1389 da

Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários ern Automóveis Ligeiros, de

2011-11-09, ofício com referência 106/CC do Sindicato dos Trabalhadores de

Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte, de 2011-10-14, ofício com referência

5351 das Estradas de Portugal, S.A., de 2011-11-03 (anexo V), e planta de

localização ã escala 1/200 (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 UMOT, nos termos do artigo 64.°, n.°l alínea u) da Lei 169/99, de 18 de

setembro, com alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11

de janeiro.
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Deliberação n.° 1364 de 10/05/2012

Assunto: Pagamento à AMBISOUSA - Empresa Interrrmnicipal de Tratamento e

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

manutenção do aterro sanitário - mês de março de 2012, no valor de €43.275,35 -

DF.

Requerente: AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de

Resíduos Sólidos, EIM.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-04

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento

Financeiro, de 2012-05-04, referente ao cabimento n.° 467 e fatura n° 20120091 da

AMBISOUSA - Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resíduos

Sólidos, EIM, de 2012-03-31 (anexo VI), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1365 de 10/05/2012

Assunto: Receção provisória e substituição da caução - Processo de Loteamento n.°

47-1/LI/89-DGU.

Requerente: Maria Celeste Silva Pereira

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2012-04-24 (anexo

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

integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Auto de vistoria Receção provisória,

de 29 de março de 2012, loteamento n.°47-l/LI/89 e ofício do Departamento de
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Gestão Urbanística, de 2012-04-10 (anexo VII), documentos que se dão por

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

Votação: Aprovado, por unanimidade, a receção provisória referente à obra objeto

do processo de loteamento n.°47-l/LI/89, bem como autorizar a substituição da

caução, de acordo com Auto de Vistoria e Receção Provisória.

Deliberação n.° 1366 de 10/05/2012

Assunto: Atribuição de auxílios económicos relativos ao 2.° período, aos alunos dos

2.° e 3.° ciclos do ensino básico, utilizadores do passe 4_18- EDUCAÇÃO

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-07

(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 2012-05-07 e lista em anexo (anexo VIII} e

informação do Departamento Financeiro de 2012-05-08, referente ao cabimento n.°

1422 (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 e Tempos Livres, de 2012-05-07, a

comparticipação nos encargos respeitantes ao passe 4_18, nos termos da

informação acima referida e nos montantes constantes de listas a ela anexas.

Deliberação n.° 1367 de 10/05/2012

Assunto: Apoio à Associação de Ciclismo Porto - DESPORTO

Requerente: Associação de Ciclismo Porto.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa (anexo IX),

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

integrante desta ata.
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Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento

financeiro, de 2012-05-08, referente ao cabimento n.° 1356 (em arquivo),

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

integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio à Associação de Ciclismo

Porto, no valor de 1.300,006 (mil e trezentos euros) para fazer face a despesas

relacionadas com o IXCO Internacional Sentir Penafiel - na prova de Cross Country,

a contar para o ranking olímpico da modalidade, 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.° 1368 de 10/05/2012

Assunto: Reavaliação da situação sócio - económica da inquilina municipal, em

cumprimento da deliberação n.° 670 de 17/02/2011 - GHS

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-03,

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

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Gabinete de

Habitação Social, de 2012-04-27 e fotocópia da certidão da deliberação n° 670 de

17/02/2011 (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

acima mencionada, manter o valor de renda apoiada mensal de 9,58€ (nove euros e

cinquenta e oito cêntimos) até alteração da situação económica.

Deliberação n.° 1369 de 10/05/2012

Assunto: Revisão da renda apoiada - avaliação da situação sócio - económica do

inquilino municipal, na sequência do requerimento R/101/2012/UASS de 26 de

abril - Proc. 123-24-FC - GHS
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Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-03,

(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 Gabinete de

Habitação Social, de 2012-05-02 e requerimento da habitação social de gestão

municipal e/ou do setor público, de 2012-04-26, referente ao Proc. 123-24-FC

(anexo X), 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, um apoio no valor de 25% à renda apoiada mensal, o que perfaz

um valor mensal de 37,70€ (trinta e sete euros e setenta céntimos), pelo período de

6 meses, até nova avaliação da situação.

Deliberação n.° 1370 de 10/05/2012

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

por falecimento de D. Carmelina Jesus, para o filho Ricardo Cardoso Fernandes -

Proc. 137-24- FC - UASS

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-03

(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 Gabinete de

Habitação Social, de 2012-04-30, requerimento de 2012-04-26, referente ao Proc.

137-24-FC e contrato de arrendamento urbano para habitação de duração limitada

entre o Município de Penafiel e Ricardo Cardoso Fernandes (anexo XI), 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 do valor da renda.
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Deliberação n.° 1371 de 10/05/2012

Assunto: Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de Penaíiel e Cristina

Antunes Alves, UNIPESSOAL, LDA com o objecto de criação e implementação de um

projecto de dinamização cultural, tendente a desenvolver e potenciar a marca

turística e cultural de Penaíiel, em torno do Museu Municipal - GAP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 2012-05-08

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: minuta do protocolo acima

identificado.

O senhor Vereadora Eng. Fernando Moreira perguntou se a decisão em apreço

trazia custos para o município.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que o acordo em apreço não

trazia despesa, e que a Câmara Municipal se limitaria a proceder a atividades de

promoção sem custos, não havendo necessidade de pagamentos de serviços

prestados ã empresa.

O senhor Vereadora Eng. Fernando Moreira perguntou como tinha surgido a

ideia de realização do acordo em discussão.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que a entidade propôs à Câmara

Municipal a realização de um conjunto de atividades no auditório do Museu, que

incluiriam a participação de personalidades e que a colaboração da Câmara

Municipal se limitava à cedência do espaço e à divulgação do evento.

Votação: Aprovada, por unanimidade, a minuta do protocolo acima identificado.

Deliberação n.° 1372 de 10/05/2012

Assunto: Alteração do Regulamento de Circulação e Estacionamento Condicionado

na Praça Municipal, Rua Dr. Joaquim Cotta, Rua da Misericórdia, Rua do Paço,
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Largo da Ajuda e Rua Alfredo Pereira- UMOT/GM168.12

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Engenheira Paula Teles, de 2012-05-

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

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Unidade de

Mobilidade e Ordenamento do Território, de 2012-05-09 (anexo XIII), proposta de

Alteração do Regulamento de Circulação e Estacionamento Condicionado na Praça

Municipal, Rua Dr. Joaquim Cotta, Rua da Misericórdia, Rua do paço, largo da

ajuda e Rua Alfredo Pereira- Cidade de PenafLel e planta da proposta à escala

1/1500 (em arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que

passa a fazer parte integrante desta ata.

O senhor Vereadora Eng. Fernando Moreira disse que, na sua opinião, havia um

excesso de sinais.

A senhora Vereadora Eng. Paula Teles disse que o número de sinais era o exigido

para o cumprimento do código da estrada.

O senhor Vereadora Eng. Fernando Moreira disse que, pela leitura do

regulamento, percebeu que muita gente vai "usar" a farmácia como pretexto para

não cumprir o regulamento.

A senhora Vereadora Eng. Paula Teles disse que a proposta em apreço tinha

resultado da realização de reuniões e de um dialogo com todas as pessoas mais

envolvidas e diretamente afetadas pela medida, isto é, residentes, comerciantes,

taxistas e políticos locais.

Disse, também, que a proposta apresentada era uma experiência e que, se no

futuro se verificasse que a solução não seria a melhor, as regras para a circulação e

estacionamento naquele espaço poderiam ser alteradas.

Transmitiu, ainda, que a proibição para a circulação durante a noite seria

aprovada, mas, o que tinha sido acordado com os participantes no processo, tinha

sido no sentido de, na primeira semana, essa proibição não ser aplicada, para que

fosse possível a adaptação dos utilizadores às novas regras.

Votação: Aprovado, por unanimidade.
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Deliberação n.° 1373 de 10/05/2012

Assunto: Acordo de Colaboração entre o Município de Penafiel e o Instituto

Superior de Ciências Educativas (ISCE) - CULTURA

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-04-13

(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 acordo acima

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

passa a fazer parte integrante desta ata.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que mediante a proposta apresentada o

co-contratante poderia usar o logotipo de município. Perguntou se essa utilização

seria possível em todas as situações em que a outra parte considerasse, ou se esse

uso estaria limitado.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que o uso do logotipo seria só

para as situações abrangidas pelo acordo.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1374 de 10/05/2012

Assunto: Minuta do protocolo de Estágio assinado entre o Instituto Politécnico do

Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras - ESTGF/IPP, o

Município de Penafiel e o estagiário Albino Pacheco Andrade - CULTURA.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-03-22,

(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 mencionado

em assunto e proposta de projeto /estágio (anexo XV), documento que se dá por

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

984

ATA N.° 1 0 / 1 2 ~
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE40 DE MAIO DE 2D12



Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 1375 de 10/05/2012

Assunto: Apoio ao Clube Campo Alegre - CULTURA

Requerente: Associação Campo Alegre.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira (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

financeiro, de 2012-05-09, referente ao cabimento n.°1368 (anexo XVI), documento

que se da por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta

ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio ao Clube Campo Alegre,

no valor de 420,006 (quatrocentos e vinte euros), para fazer face a despesas

relacionadas com o desenvolvimento de atividades decorrentes do seu estatuto, 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.° 1376 de 10/05/2012

Assunto: Apoio ao Grupo Folclórico de Penaíiel, Associação Cultural Recreativa e

Desportiva - CULTURA

Requerente: Grupo Folclórico de Penafiel, Associação Cultural Recreativa e

Desportiva.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira (anexo XVII),

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

integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento

financeiro, de 2012-05-09, referente ao cabimento n.° 1369 (anexo XVII).
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documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte

integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio ao Grupo Folclórico de

Penaíiel, Associação Cultural Recreativa e Desportiva, no valor de 375,00€

(trezentos e setenta e cinco euros), para fazer face a despesas relacionadas com o

desenvolvimento de atividades decorrentes do seu estatuto, 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.° 1377 de 10/05/2012

Assunto: Protocolo a celebrar entre Luís Manuel de Almeida Aguiar e mulher D.

Manuela Adelaide Pinto Moreira e o Município de Penaíiel, representado pelo Dr.

Alberto Fernando da Silva Santos, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal

- DENP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-09

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

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do protocolo mencionado

em assunto (anexo XVIII), informação do Departamento Financeiro, de 2012-05-

09, referente ao cabimento n.° 1371 e planta Cadastral ã escala 1/1000 (em

arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, a minuta do protocolo mencionado em

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

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

Deliberação n.° 1378 de 10/05/2012

Assunto: Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Penaíiel e a Junta

de Freguesia de Lagares, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.°6 do artigo 64.° da

Lei n.°169/99 de 18 Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.°5-A/2002
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de 11 de Janeiro - GAP.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-09,

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

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: minuta do protocolo e informação

do Departamento Financeiro, de 2012-05-09, referente ao cabimento n.° 1436

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

a fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovada, por unanimidade, a minuta do protocolo.

Deliberação n.° 1379 de 10/05/2012

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

NORFIN - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliários, S.A., Instituto

da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU) e o Instituto de Gestão

Financeira da Segurança Social, I.P. (IGFSS), com o objeto de estabelecer as

condições de colaboração entre as entidades outorgantes, com vista à candidatura,

selecção de interessados e celebração de contratos de arrendamento dos imóveis

destinados a habitação e sitos no concelho do Município outorgante, e que sejam

geridos pelas Entidades Gestoras - HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-09

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

parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Minuta de protocolo mencionada

em assunto (anexo XX), Anexo I (Regulamento de Acesso ao Mercado Social de

Arrendamento), Anexo II (Procedimentos) e Processo Organizacional - Mercado de

Arrendamento Social (em arquivo), documentos que se dão por inteiramente

reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que o protocolo em apreço

poderia abranger as situações de imóveis propriedade de bancos, no caso dessas

instituições de crédito pretenderem também aderir.
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Votação: Aprovada, por unanimidade, a minuta do protocolo.

Deliberação n.° 1380 de 10/05/2012

Assunto: Processo disciplinar N° 01/2012 - DAJ.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-07

(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 disposto no artigo 17.°, na alínea c)

do artigo 9.°, no n.° 4 do artigo 10.° e no n.° 2 do artigo 11.°, suspensa pelo

período de l (um} ano, nos termos do artigo 25.°, todos do Estatuto

Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem Funções Públicas (Lei n.°

58/2008, de 09 de Setembro};

2- 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 ã porta fechada.

2- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES

Deliberação n.° 1381 de 10/05/2012

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.° 5-

A/2002, de 11 de janeiro.
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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 11 de abril a 26 de

abril de 2012) (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: Ofício do Ministério da Economia e do Emprego, de 2012-04-23, ref.

003806, respeitante ao assunto: "Pedido de prospecção e pesquisa de depósitos

minerais de ouro e metais comuns, denominado Lagares, entrado em 27-01-2012,

MedGold Resources Limited - Proc° MN/PPI/0299" (anexo XXI)- DGU

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Assunto: Ofício da Empresa NAUTILUS, INDUSTRIA E COMERCIO DE

IMOBILIÁRIO, SÁ. a comunicar a celebração de um contrato de factoring com a

Instituição Bancária BPI, SÁ, referente a todas os faturas presentes e futuros.

(anexo XXII) - DF.

A Câmara Municipal tomou conhecimento

Assunto: Despacho de 2012-04-27, proferido pelo senhor Vereador Dr. Antonino de

Sousa, em substituição do senhor Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a

adjudicação da empreitada "Construção da Estação de Mobilidade" à empresa

ANDRADE E ALMEIDA, CONSTRUÇÕES LDA (anexo XXIII) - DENP

Documentos presentes para conhecimento: Despacho de 2012-04-27, proferido

pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, em substituição do senhor Presidente

da Câmara Municipal, Relatório Final de Analise de Propostas Apresentadas ao

Concurso Público para a empreitada respeitante ã "Construção da Estação de

Mobilidade ", e relatório preliminar (anexo XXIII), documentos que se dão por

inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
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O senhor Vereador Eng. Fernando Moreira disse que esperava que a obra não

incluísse o túnel anteriormente previsto.

A senhora Vereadora Eng. Paula Teles disse que tal não se iria verificar e que iria

facultar uma cópia do projeto ao senhor Vereador Eng. Fernando Moreira. Contudo,

disse que a cobertura estava agora limitada à travessia sobre a passadeira.

A Câmara Municipal tornou 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 1.227.654,77€ (em arquivo) - DF.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 90/2012 (XXIV) - DF.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

Assunto: Proposta final de agregação dos agrupamentos de escolas e de escolas não

agrupadas do Concelho de Penafiel, ponderados os contributos recebidos da

Autarquia e dos referidos Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas, ao

abrigo do disposto nos art°.s 6° e 7° do Dec-lei n.° 75/2008, de 22 de abril e

Despacho n° 5634-F/2012, de 26 de Abril, apresentada pela direcção Regional de

Educação do Norte, na reunião realizada no dia 7 de maio do presente ano entre

representantes da Direção Regional de Educação do Norte, Câmara Municipal de

Penafiel, Escolas agrupadas e não agrupadas do Concelho de Penafiel -

EDUCAÇÃO

Documentos presentes para conhecimento: Ata final de

reordenamento/agregação de agrupamentos de escolas e escola(s) não agrupadas

do Concelho de Penafiel e proposta final de agregação (anexo XXV), documentos

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

desta ata.
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O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa disse que, no essencial, o que tinha

ficado definido e que constava da proposta da Direção Regional de Educação do

Norte, era no sentido de agrupar a escola Joaquim de Araújo e o agrupamento

Penaíiel Sul, dada a proximidade geográfica e o número de alunos inscritos (Penafiel

Sul 2090; Joaquim de Araújo 800) fossem unificados num único agrupamento, que

ficaria, mesmo assim, aquém dos 3000 alunos.

Informou que existiam outras situações possíveis de unificação de agrupamentos,

mas que ficariam em estudo, e que eram: a escola EB2,3 Ferreira Gomes e Escola

Secundaria de Penafiel, bem como os agrupamentos das escolas EB2,3 E

Secundária do Pinheiro e de Cabeça Santa e a de Paço de Sousa,

Disse que essas situações seriam objeto de análise futura, porque de acordo com a

obrigatoriedade estabelecida na lei de doze anos de escolaridade obrigatória, essas

questões seriam incontornáveis e que os agrupamentos iriam sofrer alterações até

final do ano letivo de 2012/2013.

O senhor Vereador Dr, Sousa Pinto disse que, sendo verdade que as indicações da

administração central eram no sentido de criação de mega agrupamentos, teria que

se pensar nas implicações que essas alterações trariam ao nível de eficácia da

gestão das escolas.

Refere que não tinha dúvidas que as EB2,3 e os Jardim-de-infância poderiam fazer

uma boa articulação e trabalhar bem em conjunto, mas já não tinha tantas certezas

relativamente ao ensino secundário.

Transmitiu que as escolas poderiam ficar ingovernáveis e que a Câmara Municipal

até sabia as dificuldades que já tinha com a gestão do pessoal não docente no pré-

escolar.

Disse que as medidas que se pretendiam implementar implicariam a gestão

conjunta de um leque muito diferenciado de pessoas e que isso seria rnuito difícil de

gerir.

Referiu, ainda, que se era verdade que era necessário reduzir despesas, não

concordava com o caminho seguido, porque haveria uma competição cada vez

maior entre as escolas e a gestão deste problema conduziria a outra situação, que

eram as dificuldades e problemas que surgiriam da necessidade de orientação e

gestão de infra-estruturas com grandes dimensões.

O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa disse que as medidas implementadas

eram inevitáveis, dada a obrigação de 12 anos de escolaridade.
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Disse que no próximo ano letivo, os alunos que estarão atualmente no 9° ano, já

serão obrigados a frequentar o 10° ano e que isso levaria a que tivessem que ser

tomadas medidas concretas.

Acrescentou que todos reconheciam as dificuldades do processo e que, por esse

motivo, a DREN tinha decidido propor apenas uma agregação de dois

agrupamentos, deixando as restantes situações para uma analise posterior.

A Câmara Municipal tomou conhecimento.

III - ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

Deliberação n.° 1382 de 10/05/2012

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.° 1383 de 10/05/2012

Assunto: 14.a Alteração ao Orçamento da Despesa - 2012 - DF.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-10

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

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento

Financeiro, de 2012-05-10 (anexo XXVI), 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. António José de Sousa Pinto e Eng.° Joaquim Fernando

Moreira, a 14.a Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de 190.000,006 para o

corrente ano de 2012.
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Deliberação n.° 1384 de 10/05/2012

Assunto: 15.a Alteração ao Plano de Investimentos - 2012 - DF.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 2012-05-10

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

fazer parte integrante desta ata.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento

Financeiro, de 2012-05-07 (anexo XXVI), 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. António José de Sousa Pinto e Eng.° Joaquim Fernando

Moreira a 15.a Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 85.000,00€, para o

corrente ano de 2012.

Deliberação n.° 1385 de 10/05/2012

Assunto: Apoio à Escola Secundaria de Penafiel - EDUCAÇÃO

Requerente: Escola Secundária de Penafiel

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-10

(anexo XXVII), 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 2012-05-10, referente ao cabimento n.° 1383 (em arquivo),

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

integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio à Escola Secundária de

Penafiel no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) para fazer face a

despesas relacionadas com o "XI European Youth Meeting - 24 to 28 of July 2012

in Obershausen Germany", nos termos da ai. b) do n.° 4, do artigo 64.° da Lei
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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.° 1386 de 10/05/2012

Assunto: Apoio à Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3

do Pinheiro - EDUCAÇÃO

Requerente: Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 do

Pinheiro

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2012-05-10

(anexo XXVIII), 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 2012-05-10, referente ao cabimento n.° 1382 (em arquivo),

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

integrante desta ata.

O senhor Vereador Eng. Fernando Moreira perguntou qual era o critério de

seleção dos alunos que iriam usufruir da visita de estudo.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que os beneficiados seriam

jovens com necessidades educativas especiais.

Votação: Aprovado, por unanimidade, atribuir um apoio ã Associação de Pais e

Encarregados de Educação da Escola EB 2,3 do Pinheiro, no valor de 2.450,00€

(dois mil quatrocentos e cinquenta euros) para fazer face a despesas relacionadas

com o uma viagem de estudo ao Luxemburgo, de alunos de educação especial das

escolas de Pinheiro e Cabeça Santa, no âmbito do projeto de intercâmbio "Também

Sou Europa!", 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.
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Deliberação n.° 1387 de 10/05/2012

Assunto: Proposta de contratação por tempo indeterminado de um (1) Técnico

Superior - Psicologia Clínica - RH.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-05-08

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

fazer parte integrante desta ata.

Votação: Aprovado, por maioria, com voto contra do senhor Vereador Dr. António

José de Sousa Pinto.

Deliberação n.° 1388 de 10/05/2012

Assunto: Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de Penafiel e a Santa

Casa da Misericórdia de Penafiel - DESENVOLVIMENTO RURAL

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de 2012-05-10

(anexo XXX), 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

identificado.

Votação: Aprovada, por unanimidade, a minuta do protocolo acima identificado.

E como mais ninguém quis usar da palavra, foi pelo Excelentíssimo senhor

Presidente da Câmara encerrada a reunião pelas dezasseis horas e cinquenta

minutos.
^^Lr^*

E eu, /^^'^^7 ' ^r-a Ivone Manuel Gonçalves Freitas de Sá, Chefe da
v_ ̂ s f

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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