ATAN.° 21/12
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAFIEL DE 15 DE NOVEMBRO DE 2012

No dia quinze de Novembro do ano de dois mil e doze, 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.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
Sá, Chefe da Divisão Administrativa e de Apoio aos Órgãos Autárquicos, realizou-se a
Reunião Ordinária Pública, da Câmara Municipal de Penafiel.
INTERVENÇÕES NO PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que, quando saiu de casa
na sua viatura, para se dirigir à presente reunião de câmara municipal, só conseguiu
avançar cinquenta metros em vinte minutos. Transmitiu que não se conseguia
circular pela avenida principal, motivo pela qual, teve que optar por outro percurso
mais longo. Transmitiu que esse problema de circulação, que já tinha ocorrido no ano
anterior, no ano em curso tinha piorado, e que se devia a uma estrutura amovível
que ocupava a via que permitia o acesso à avenida principal.
Acrescentou que, nos dias da feira, ainda admitia que tal acontecesse, mas na
presente data foi impressionante, pelo que deixava o seu protesto.
O senhor Vereador Adolfo Amilcar disse que iria procurar que essa situação não se
verificasse no futuro.
O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que o S. Martinho teve uma afluência
muito elevada, tendo o número de visitantes sido uma surpresa, especialmente
devido à participação no programa de televisão, motivo pela qual deveria ter havido
mais cautelas, sob pena de poderem ocorrer graves prejuízos para quem visita a
cidade.
Referiu que, felizmente, não ocorreu nenhum acidente, mas podia ter acontecido.
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Acrescentou que no Largo da Ajuda estava muita gente e que o espaço público estava
ocupado com feirantes, de tal maneira que dificultava a circulação de quem passeava
no local. Disse que os estabelecimentos em frente ao Museu ocupavam a via pública
com mesas e cadeiras, facultando apenas meio metro para a passagem dos peões.
Disse que isso era inadmissível e que não acreditava que essa ocupação tivesse sido
autorizada e que tivesse sido paga a respectiva taxa, apesar de ter constatado a
passagem da G.N.R e da fiscalização municipal no local. Referiu que, especialmente
naquele local, a situação era muito perigosa e que poderiam ter surgido problemas de
integridade física, cuja responsabilidade seria certamente atribuída à câmara
municipal.
Relativamente às obras de recuperação da cidade, disse que existiam uma série de
paragens de autocarros sem abrigo para os passageiros. Disse que isso era uma falh
e que deveriam ser tomadas medidas.
Transmitiu também que a câmara municipal aprovou a abertura de um concurso
para a beneficiação em termos de mobilidade da Avenida Sacadura Cabral, local onde
se previa a construção de uma pequena central de camionagem com uma coberturf
para abrigar os passageiros. Disse que essas obras estavam em curso e que não VÍE
sinais da construção dessa cobertura.
Disse, também, que foi divulgada uma notícia sobre a venda do edifício que acolhia í
G.N.R, mas que, entretanto tinha sido publicada uma notícia a desmentir CSSÊ
eventual alienação. Disse que esse edifício tinha o seu interesse, mas só para urm
unidade com a natureza da que actualmente se encontra ali instalada, e que
qualquer serviço a desenvolver naquele local, teria que ser autorizado pela câmarí
municipal.

O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que o senhor Vereador Dr. Sous?
Pinto fez uma intervenção pertinente em relação aos festejos do S. Martinho m
cidade de Penafiel. Acrescentou que, apesar da afluência de visitantes ter sido
surpreendente, e de ter surgido a necessidade de circulação de ambulâncias, não lhe
foi dado a conhecer qualquer problema grave relativamente à segurança de quem
circulava pelo local. Acrescentou que, apesar disso, iria verificar as situaçõe
colocadas pelo senhor vereador.
Informou que os abrigos para passageiros integrados no projecto de regeneração
urbana da cidade de Penafiel iriam em breve ser colocados.
Relativamente à cobertura na Avenida Sacadura Cabral para abrigo de passageiros
disse que a obra iria ser em breve iniciada.
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Acrescentou, que a melhoria da iluminação do Parque do Sameiro, problema colocado
pelo senhor Vereador Dr. Sousa Pinto, iria ser em breve melhorada.
Informou que o Senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, iria representar a Câmara
Municipal de Penafiel na sessão prevista para a assinatura presencial do contrato de
empréstimo do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local), no dia 16 de Novembro
no Palácio da Foz, em Lisboa, assunto recentemente aprovado nos órgãos municipais.

ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA
l - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Deliberação n.° 1644 de 15/11/2012
Assunto: Leitura e aprovação das intervenções dos membros da Câmara Municipal
transcritas na ata da reunião ordinária, realizada no dia 05 de Novembro de 2012 DAAOA.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1645 de 15/11/2012

Assunto: Atribuição dos apoios às associações culturais e sociais com actividades
consideradas de interesse municipal sociais, respeitantes à época 2012/2013, no
valor de € 5675,00

(cinco mil e seiscentos

e setenta e cinco euros) -

U.A.S.S/CULTURA
Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa e pela Senhora
Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012/10/30 (anexo I), documento que se dá por
inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Lista com identificação das
associações e valores dos apoios a atribuir a cada uma delas, informação do
Departamento Financeiro, de 2012-11-12 (fundo indisponível) e informação do
Departamento Financeiro, de 2012-11-13 (anexo I), documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.
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Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 1646 de 15/11/2012
Assunto: Atribuição de subsidio, no valor de € 4 500,00 (quatro mil e quinhento
euros), ao Centro Cultural Folclórico Infantil de Duas Igrejas, para fazer face à
despesas relacionadas com as obras de reparação do teto da sede, que se encontra
em adiantado estado de degradação - CULTURA.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dra. Susana Oliveira, de 2012-10-31.
Documentos que acompanharam a proposta: Requerimento da Direcção do Centro
Cultural Folclórico Infantil de Duas Igrejas de 2011-04-19, requerimento da empres
Fielestor, de 2011-04-04, requerimento da junta de freguesia de Duas Igrejas, de
2012-10-23, informação

do Departamento Financeiro,

de 2012-11-12

(fundo

indisponível) e informação do Departamento Financeiro, de 2012-11-13 (anexo II)
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, atribuição de subsidio, no valor de € 4 500,00 (quatro mil e
quinhentos euros), ao Centro Cultural Folclórico Infantil de Duas Igrejas, para fazer
face às despesas relacionadas com as obras de reparação do teto da sede, que se
encontra em adiantado estado de degradação.
Deliberação n.° 1647 de 15/11/2012
Assunto: 26°. Alteração ao Orçamento de Despesa, no valor de 1.021.000,00€ - D.F
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-11-12
(anexo III), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a faze
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamentc
Financeiro, de 2012-11-15 (entregue aos membros da câmara municipal no moment
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da discussão e votação) (anexo III), documento que se dá por inteiramente
reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do Partido
Socialista, Dr. Sousa Pinto, Engenheiro Fernando Moreira e Dr.a Filomena Pereira, a
26.a Alteração ao Orçamento da Despesa, no valor de 1.021.000,00€ para o corrente
ano de 2012.
Deliberação n.° 1648 de 15/11/2012

Assunto: 24°. Alteração ao Plano de Investimentos, no valor de 991.000,00€ - D.F
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-11-12
(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 2012-11-15 (entregue aos membros da câmara municipal no momento
da discussão e votação) (anexo III), documento que se dá por inteiramente
reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata.
Votação: Aprovada, por maioria, com abstenção dos senhores Vereadores do Partido
Socialista, Dr. Sousa Pinto, Engenheiro Fernando Moreira e Dr.a Filomena Rodrigues.
Deliberação n.° 1649 de 15/11/2012

Assunto: Protocolo de cedência, a celebrar com a "Fabrica da Igreja Paroquial da
Freguesia de Castelões de Recesinhos" - cedência de parcela de terreno destinada à
execução da obra"Construção da Casa Mortuária da Freguesia de Castelões".
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-11-12
(anexo IV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação da DENP, de 2012-11-12
(anexo IV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata.
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Votação: Aprovada, por unanimidade,a minuta do protocolo mencionado em assunte
e conferir poderes ao senhor Presidente da Câmara Municipal para a outorga d;
escritura que, com os mesmos termos, vier a ser celebrada.
2- APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES
Deliberação n.° 1650 de 15/11/2012
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta o texto de toda
as deliberações tomadas na presente reunião, nos termos do disposto no n.° 3, do
artigo 92.°, da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.° 5-A/2002, de
11 de Janeiro.
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 d
Câmara, referentes ao período de tempo decorrido entre os dias 26 de Outubro de
2012 a 06 de Novembro 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: Faturas registadas no valor de € 977.087,09 (anexo V) - D.F
A Câmara Municipal, tomou conhecimento.
Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 224 (anexo VI) - D.F
A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Assunto: Informação do Chefe da DENP, relativa à dúvida suscitada pelo senhor
Vereador Eng. Fernando Moreira, na reunião ordinária de 2012-10-18, sobre um
eventual lapso nos documentos que acompanharam

a proposta respeitante à

deliberação n.° 1542, de 2012-09-06 (a informação foi acompanhada das deliberações
n.°s 1542 e 577, de 2012-09-06 e 2010.12.10, respectivamente).
O senhor Vereador Engenheiro Fernando Moreira disse que a questão colocava-se
no facto dos levantamentos estarem ou não de acordo com as deliberações tomadas
pela câmara municipal, porque uma deliberação decidiu a passagem de uma parcela
de terreno do domínio público para o domínio privado municipal e a outra autorizou
a celebração de um contrato de permuta, que consistiu em transmitir para o
particular a titularidade de parcela que tinha sido transferida para o domínio privado,
em troca de outra parcela de terreno.
Referiu que o problema era que o mapa não dizia nada disso, pois o que nele
constava era "Remodelação e Adaptação para instalação de Restaurante

de

Habitação".
O senhor Presidente da Câmara Municipal propôs que, caso esse lapso se
confirmasse, fosse corrigido e que o assunto fosse remetido para a próxima reunião
de câmara municipal, onde estivessem presentes o senhor Dr. Adão Vieira e o senhor
Arquitecto José Melo para prestarem os esclarecimentos necessários.
A Câmara Municipal tomou conhecimento.

4- ASSUNTOS A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Deliberação n.° 1651 de 15/11/2012
Assunto: Terceira alteração ao contrato denominado "Grande Reparação e Adaptação
do Prédio para Instalação do Museu Municipal e Área Envolvente - Constituição de
um Direito de Superfície Destinado à Construção e Exploração de Dois Parques de
Estacionamento

Subterrâneo

e Concessão

da

Exploração de Parcómetros à

Superfície" (alteração da cláusula 8.°) - GAP.
Requerente: Penafiel Parques - Parques de Estacionamento, S.A.
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2012-11-13
(anexo VII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazei
parte integrante desta acta.
Documentos que acompanham a proposta: Requerimento da Penafiel Parques Parques de Estacionamento, S.A., de 2012-05-18 (acompanhado de estudo de
viabilidade económico-financeira, datado de Maio de 2012), informação do GAP, de
2012-05-24, informação da UMOT, de 2012-05-28, estudo de viabilidade económicofinanceira, elaborado pela TRICONSULTE, de 2012-11-03, informação do GAP, de
2012-11-08 (acompanhado de planta com a localização de estacionamento na via publica (concessionado ou a concessionar)) (anexo VII) e cópia do contrato
denominado "Grande Reparação e Adaptação do Prédio para Instalação do Museu
Municipal e Área Envolvente - Constituição de um Direito de Superfície Destinado à
Construção e Exploração de Dois Parques de Estacionamento Subterrâneo e
Concessão da Exploração de Parcómetros à Superfície") e alteração à clausula 8.°
aprovada na reunião de Câmara Municipal de 2011-03-24 e na sessão da Assembleia
Municipal de 2011-04-26 (arquivo).
A senhora Vereadora Dra. Filomena Rodrigues disse que, dado o facto d;
documentação só ter sido na sua totalidade disponibilizada aos senhores Vereadore
na tarde do dia anterior, não teve oportunidade de analisar o assunto com a atenção
que considerava ser devida.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse concordava que o assunto mereci;
uma análise mais demorada e detalhada, pelo que propôs que fosse remetido par;
discussão e votação na próxima reunião de Câmara Municipal.
Votação: Aprovado, por unanimidade, remeter o presente assunto para discussão e
votação na próxima reunião de Câmara Municipal.

Encerrado o período da ordem do dia, foi aberto o período de intervenção do
público, tendo sido feita uma inscrição pela munícipe, Sandra Reis, residente na
Rua Pedro Guedes, n°. 77, 3°. Dto., Quinta do Bispo, Penafiel, que disse o
seguinte:
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Disse que apresentou na câmara municipal um requerimento dirigido ao senhor
Presidente da Câmara Municipal, a solicitar o desentupimento de caleiros no Bairro
da Quinta do Bispo e que até à data ainda não tinha obtido resposta.
Disse que já tinha falado com o Presidente de Junta de freguesia e que este lhe havia
transmitido que não era um assunto da competência da câmara municipal. Referiu
que, apesar disso, estava em causa um problema que afectava os moradores todos e
que quando o senhor Justino do Fundo exerceu o cargo de Presidente de Câmara
Municipal comprometeu-se, em nome do órgão executivo municipal, e perante os
moradores que cederam as garagens que, caso fossem necessários obras de
reparação naqueles edifícios, seria a câmara municipal a realiza-las.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que era verdade que o edifício não
era propriedade da câmara municipal e que o imóvel pertencia ao IHRU, entidade a
quem deveriam dirigir-se em caso de danos no edifício.
A senhora Sandra Reis perguntou se o compromisso assumido pelo Senhor Justino
do Fundo não teria também importância.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que desconhecia a existência
desse compromisso, mas que tomaria nota da queixa e que a daria a conhecer ao
IHRU, que era a entidade responsável.
O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa disse que desconhecia o requerimento
apresentado pela munícipe Sandra Reis, mas que tinha falado com alguns vizinhos
que o puseram ao corrente do problema que a munícipe disse ter relatado no citado
requerimento. Transmitiu que teve oportunidade de falar com o presidente do IHRU
sobre esse assunto e que o mesmo lhe havia dito que, pertencendo alguma fracções
do imóvel àquele instituto, só quando o condomínio fosse constituído é que
procederiam à execução das reparações que fossem surgido.
Referiu que deu a conhecer o teor da conversa que teve com o presidente do IHRU aos
vizinhos da munícipe Sandra Reis.
A senhora Sandra Reis disse que a constituição de um condomínio iria ser
complicada, porque as pessoas residentes no seu bairro não aderiam a nada.
Perguntou quem seria responsável pelas garagens.
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O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que nos blocos localizados junto à
Igreja do Sameiro foi possível constituir condomínios e que, relativamente à
garagens, estas seriam da responsabilidade da câmara municipal.
Transmitiu que se iria inteirar sobre o assunto e que iria fazer o que estivesse ao
alcance da câmara municipal para resolver o problema. Informou que a Lei não
permitia que o município gastasse dinheiro público para resolver situações de
particulares.
A senhora Sandra Reis entregou um abaixo-assinado dos moradores do bairro sito
na Av. Pedro Guedes, mediante o qual solicitavam uma intervenção, o mais rápido
possível, aos esgotos ligados aos blocos onde residem, devido a uma situação de
insalubridade.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que o assunto era competência d
empresa municipal Penafiel Verde e que iria reencaminhar o assunto.
Disse que, contudo, iria ordenar a realização de uma vistoria de insalubridade no
local.
A senhora Sandra Reis disse que o senhor Vereador Adolfo Amilcar tinha tudo bem
organizado para a AGRIVAL, mas foi de férias quinze dias antes da feira. Referiu que
como o senhor Vereador não estava, falou com a sua secretária e deixou recado e o
seu contacto, mas não tinha obtido qualquer resposta. Disse que a AGRIVAL era um
espaço cultural, mas tinha um filho menor e que não era admissível que
organização exigisse o pagamento de um euro e deixasse entrar crianças à noite no
recinto da feira, sem lhes pedir identificação. Disse que isso revelava um,
despreocupação da câmara municipal em relação a isso e que tinha conhecimento d,
deslocação de ambulâncias à AGRIVAL para recolherem adolescentes embriagados e
os levarem para o hospital. Pediu aos senhores Vereadores que fizessem urr
levantamento de quantas vezes as ambulâncias foram buscar menores em estado
alcoólico à AGRIVAL.
Acrescentou que, nas festas que decorriam nas piscinas municipais, deveria se
pedida a identificação, de forma a impedir os menores de idade a entrarem no local.
O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que não era a câmara municipa
que organizava a AGRIVAL, mas sim a empresa municipal e que iria dar
conhecimento das declarações da munícipe a essa empresa.
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O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que iria analisar a situação e comunicar
às autoridades para que estivessem atentos a essa situação.
A senhora Sandra Reis disse que as associações académicas organizavam festas nas
escolas e cobravam cinco euros pelas entradas, pelo que, na sua opinião estavam a
fazer negócio com as crianças. Disse que era uma pouca vergonha que movimentava
milhares de euros.
A senhora Vereadora Dra. Filomena Rodrigues disse que o melhor seria comunicar
esse facto ao Conselho Geral de Escola, que era o órgão máximo do Agrupamento de
Escolas.
Presidente da Câmara encerrada a reunião pelas 16 horas e 45 minutos.
E eu,
^^e^=^c
, Ivone Manuel Gonçalves Freitas de Sá Dr.a, Chefe de
Divisão Administrativa, 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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