ACTAN.°O5/11
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE PENAFIEL DE 17 DE FEVEREIRO DE 2O11

No dia Dezassete de Fevereiro do ano de dois mil e onze, pelas dezasseis horas,
nesta Cidade de Penafiel, no salão Nobre dos Paços do Concelho, estando presentes
os Excelentíssimos senhores vereadores, Dr. Antonino Aurélio Vieira de Sousa, (em
substituição do Presidente da Câmara Municipal de Penafiel), Eng.a Paula Cristina
Ribeiro da Silva Teles, Dr. Mário José de Magalhães Ferreira, senhor Adolfo
Amílcar, Dr.a Susana Paula Barbosa de Oliveira, 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.

Esteve ausente da reunião, o senhor Presidente da Câmara Municipal, por se
encontrar de férias.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

I - INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL

O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa disse que, na ausência do Presidente
da Câmara Municipal, cabe-lhe, nos termos do regimento da Câmara Municipal de
Penafiel dirigir a reunião de Câmara.
Perguntou aos membros da Câmara Municipal se tinham algum assunto que
quisessem que fosse conhecido pela Câmara Municipal antes da ordem do dia.

O senhor Vereador Eng.° Fernando Moreira disse que não sabia que aniversário
se iria festejar no Café Bliss do Parque da Cidade, se era o do concessionário, se da
esposa ou dos filhos, pois o que conhecia era que a "barraca" ainda lá se
encontrava, apesar do pedido de esclarecimentos e das respostas que obteve ao
mesmo na última reunião de Câmara Municipal.
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O senhor Vereador Dr. Auto nino de Sousa disse que, se tinha dado a justificação
que tinha dado na última reunião sobre esse assunto, foi porque era a situação que
conhecia na altura.
Referiu que as justificações que lhe fizeram posteriormente chegar, designadamente
a impossibilidade de remoção da "tenda" devido ao mau tempo, foram razoáveis até
determinada altura, mas que, na sua opinião, neste momento, a situação já não
tem fundamento.
Conclui dizendo que o senhor Vereador Eng. Fernando Moreira tem razão e que a
sua chamada de atenção é pertinente.

O senhor Vereador Eng.° Fernando Moreira referiu que na cidade existem
arranjos urbanísticos urgentes e que a opção pela empreitada a realizar no Sameiro
é questionável pois, na sua opinião, a beneficiação de determinadas artérias no
centro da cidade, seriam mais urgentes.
Disse que o centro da cidade está um horror e que a obra, cujo concurso hoje se
propõe para aprovação, tem menos interesse.

A senhora Vereadora Eng. Paula Teles disse que o que esta em causa na selecção
das obras prioritárias e mais urgentes de serem iniciadas é o facto destas terem os
processos concluídos de forma a permitirem o seu lançamento a concurso.
Referiu que está a ser trabalhado um grande grupo de projectos, cujo lançamento
de concurso se prevê para o ano em curso, à excepção de uma empreitada que
ficará para o próximo ano.
Disse que os projectos respeitantes aos arranjos urbanísticos a realizar no centro
da cidade, são processos complexos e que, por exemplo, o projecto de beneficiação
do espaço em frente à Câmara Municipal está à espera de parecer favorável do
IGESPAR. Transmitiu, ainda, em relação a esse projecto, que surgiu a possibilidade
de integração de um posto de turismo, o que implicou uma alteração ao projecto.
Disse que a Câmara Municipal tinha que começar por algum lado e que a zona do
Sameiro suscita preocupação, pois abrange escolas, e consequentemente circulação
de crianças, pelo que uma melhoria a nível da dotação de equipamentos de lazer e
desportivos é urgente e pertinente.
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O senhor Vereador Eag.° Fernando Moreira disse que não concordava com os
esclarecimentos da senhora Vereadora Eng.a Paula Teles.
Transmitiu que o primeiro projecto a ser aprovado foi o da Rua Tenente Valadim,
projecto esse que estava concluído, pelo que não compreende porque é que são
lançados concursos para outras obras e para esta não,

A senhora Vereadora Eng. Paula Teles disse que a razão pela qual a abertura de
concurso para a empreitada e do projecto respeitante ao arranjo urbanístico da Rua
Tenente Valadim ainda não foi presente para discussão e votação é a necessidade
de expropriação de terrenos, na zona junto às bombas da GALP.
Disse acreditar que a breve prazo seja iniciada a execução da referida empreitada.
Informou, ainda, relativamente ao projecto da Praça do Município e Largo Padre
Américo que o projecto também implica a suspensão de um quiosque com cave,
estando a Câmara Municipal à procura de uma solução idêntica para o titular da
concessão.
Conclui, dizendo, que o que importa é que, na globalidade, a Câmara Municipal
consiga executar os projectos todos, cumprindo um compromisso assumido
relativamente a um grande grupo de projectos. Disse acreditar que isso aconteça
em tempo útil e que não interessa por onde se começa, mas sim se os projectos são
ou não executados em tempo.

O senhor Vereador Eng.° Fernando Moreira disse que pensava que o problema do
projecto respeitante à Rua Tenente Valadim fosse outro, que o atraso se devesse a
motivos relacionados cora a expropriação de um edifício onde se localiza um
escritório de advogados, pois o mesmo encontra-se mal implantado e no projecto
está afastado 4 ou 5 metros em relação ao limite via.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto perguntou se lhe podia ser entregue a relação
de custos com a revista municipal, pedido que realizou na última reunião de
Câmara Municipal.
Perguntou se o Centro Escolar de Penafiel já estava pronto e quando é que este
estaria em condições de ser aprovado e decidida a abertura de concurso para a
empreitada correspondente.
Referiu, a propósito da reabilitação urbana, que a Câmara Municipal há um tempo
atrás manifestou a vontade em adquirir um conjunto de habitações, para proceder
à sua beneficiação e posterior arrendamento. Disse que na Rua Alfredo Pereira está
à venda um imóvel, há muito tempo, que, se a Câmara Municipal o adquirisse,
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permitiria um melhor acesso ao auditório, que actualmente apenas se faz pelo
quelho ou pelo Museu Municipal. Referiu que a aquisição daquele imóvel daria
funcionalidade ao tecido histórico da cidade, designadamente mediante a execução
de parqueamento automóvel.

O senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa relativamente às despesas com a
revista municipal, solicitou ao senhor Director do Departamento Financeiro que
trouxesse a informação na próxima reunião de Câmara Municipal.
Quanto à construção do Centro Escolar de Penaíiel, disse que o procedimento está
a decorrer normalmente, que se trata de um projecto de grande complexidade e
que, por esse motivo, deve ser tratado com prudência.
Informou que, recentemente, foi feita um visita por elementos do gabinete que esta
a elaborar o projecto e elementos da unidade orgânica municipal de mobilidade, a
um centro escolar localizado no município de Chaves, com uma dimensão idêntica
ao futuro centro escolar de Penafiel. Disse que dada a complexidade do projecto, o
procedimento segue a bem ritmo.
Quanto ao projecto municipal da aquisição de casas degradadas, para reabilitação e
futuro arrendamento, disse que esse processo esta em curso, que esta a ser feita
uma avaliação do existente, para que depois a Câmara Municipal possa iniciar
processos de negociação com os proprietários. Transmitiu que este projecto
integrou uma candidatura apresentada no mandato anterior, ao IHRU, juntamente
com as obras de beneficiação a realizar no Bairro Fonte da Cruz.
Relativamente à questão do imóvel à venda na rua Alfredo Pereira, disse que daria
conhecimento desse assunto ao senhor Presidente da Câmara Municipal.

O senhor Vereador Dr. Mário Magalhães informou que o Conselho Municipal do
Desporto irá tomar posse às 18hOO da presente data.

II - ASSUNTOS INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

l - COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CAMARÁ MUNICIPAL

1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

424
ACTA H.° 05/11
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011

Deliberação n.° 664 de 17/O2/2O11

Assunto: Leitura e aprovação das intervenções dos membros da Câmara Municipal
transcritas na acta da reunião ordinária, realizada no dia 03 de Fevereiro de 2011 DA.
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.° 665 de 17/O2/2O11

Assunto: Leitura e aprovação das intervenções dos membros da Câmara Municipal
transcritas na acta da reunião extraordinária, realizada no dia 09 de Fevereiro de
2011-DA.
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.° 666 de 17/O2/2O11

Assunto: Celebração de acordo-parceria entre a ABAE - Associação Bandeira Azul
da Europa e a Câmara Municipal de Penafiel, no valor de 350,00€ - EDUCAÇÃO.
Requerente: ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa.
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2011-02-07
(anexo I), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.
Documentos que acompanharam a proposta:

Minuta

do

acordo acima

mencionado (anexo I) e informação do Departamento Financeiro, de 2011-02-11,
referente ao cabimento n.° 521 (em arquivo), documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta acta.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
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Deliberação n.° 667 de 17/O2/2O11
Assunto: Apoio ã Associação para o Desenvolvimento de Santiago de Arrifana CULTURA.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr. Susana Oliveira, de 2011-02-07
(anexo II), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Gabinete da
Vereação de 2011-02-07 (anexo II) e informação do Departamento Financeiro, de
2011-02-09, referente ao cabimento n.° 504 (em arquivo) documentos que se dão
por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta acta.
Votação:

Aprovado,

por

unanimidade,

atribuir

ã

Associação

para

o

Desenvolvimento de Santiago de Arrifana um apoio no valor de € 2 500,00 (dois mil
e quinhentos euros) para fazer face a despesas com a realização do tradicional
Corso de Carnaval, 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/2 002, de 11 de Janeiro.
Deliberação n.° 668 de 17/O2/2O11
Assunto: Antecipação da primeira reunião do mês de Março de 2011 para o dia 02
de Março de 2011 às 16hOO - GAP.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2011-02-10
(anexo III), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 669 de 17/O2/2O11
Assunto: Encerramento dos Serviços - Comemorações do 03 de Março - GAP
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Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de, 2011-02-10
(anexo IV), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.

Votação: Aprovado, por unanimidade, o encerramento dos serviços desta Câmara
Municipal, salvaguardando-se a prestação dos serviços mínimos, no dia 03 de
Março de 2011, a partir das 11.00 horas, para que os trabalhadores possam
assistir às comemorações do 241.° aniversário da Cidade de Penafiel.

Deliberação n.° 67O de 17/O2/2O11

Assunto: Manutenção do valor da renda por alteração de rendimentos - processo
n.° 70 - 24 FC (Fonte da Cruz - Bloco 5 - 3.° B - Dto) - Palmira Conceição Carvalho
de Sousa - GHS.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2011-02-01,
(anexo V), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta,

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Gabinete de
habitação Social, de 2011-01-28 e requerimento de Palmira Conceição carvalho de
Sousa, de 2011-01-20 (anexo V), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta acta.

Votação: Aprovada, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, a proposta supra identificada, nos seguintes termos:
1. O valor de renda mensal será no montante de 9,58€.
2. O valor de renda a pagar será novamente reavaliado no prazo de seis meses,
a contar da data da presente deliberação.

Deliberação n.° 671 de 17/O2/2O11

Assunto: Fixação de valor mensal de renda - Cidália Maria Silva Oliveira - Bloco 6Ent.3 -2.° Esq.- Processo n.° 152-24-FC - GHS.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2011-02-03,
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(anexo VI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Gabinete de
habitação Social, de 2011-02-02 (anexo VI), documento que se dá por inteiramente
reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta acta.

Votação: Aprovada, por unanimidade, de acordo e com fundamento na informação
acima mencionada, a proposta supra identificada, fixando como renda mensal o
valor de €83,06 (oitenta e três euros e seis cêntimos).

Deliberação n.° 672 de 17/O2/2O11

Assunto: Pagamento da quota Anual de 2011 - ADER-SOUSA - Associação de
Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa, no montante de €14.964,00 - DF.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2011-02-11,
(anexo VII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.

Documentos que acompanharam

a proposta: Informação do Departamento

Financeiro, de 2011-02-09, referente ao cabimento n.° 498 (anexo VII), documento
que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta
acta.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 673 de 17/O2/2O11

Assunto: Colocação de sinal vertical do tipo B2 - Paragem Obrigatória em
Cruzamentos ou Entroncamentos - na Rua da Portela com a Rua de Penasilva e
com a Rua do Assento, Freguesia de Paço de Sousa - GM155/ 11.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2011-02-03
(anexo VIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta acta.
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Documentos que acompanharam a proposta: Informações do Gabinete da
Mobilidade, de 2011-02-01 e 2010-12-27, e ofícios da Freguesia de Paço de Sousa,
de 2010-12-07 e de 2011-01-18 (anexo VIII), documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta acta.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 674 de 17/02/2011
Assunto: Colocação de dois sinais de perigo - outros perigos (A29), Rua do Passal Freguesia de Luzim - GM171/11.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2011-02-08
(anexo IX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.
Documentos que acompanharam a proposta: Informações do Gabinete da
Mobilidade, de 2011-02-03 e 2011-01-03, e ofício da Freguesia de Luzim, de 201101-20

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

passam a fazer parte integrante desta acta.
Votação: Aprovado, por unanimidade.
Deliberação n.° 675 de 17/02/2011
Assunto: Colocação de sinalização vertical, Largo da Igreja Matriz - Freguesia de
Vila Cova-GM 164/11.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2011-02-08
(anexo X), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.
Documentos que acompanharam a proposta: Informações do Gabinete da
Mobilidade, de 2011-02-02, 2010-12-31 e ofício da Junta de Freguesia de Vila
Cova, de 2011-01-24 (anexo X) documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta acta.
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Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 676 de 17/O2/2011

Assunto: Alteração da circulação do trânsito para um único sentido, Freguesia de
Rans - UMOT/GM177.11.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Eng. Paula Teles, de 2011-02-08
(anexo XI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Gabinete da
Mobilidade, de 2011-02-07 e ofício da Junta de Freguesia de Rans, de 2011-01-23
(anexo XI), planta com a localização da sinalização vertical (em arquivo),
documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta acta.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

Deliberação n.° 677 de 17/O2/2O11

Assunto: Parecer prévio favorável (art. 7, n.° 2 do RJUE) - Construção de um
edifício destinado a Centro Comunitário - lugar de Vila Pouca - S. Mamede de
Recezinhos - Processo n.° 8/IL/l l - DGU.

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

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2011-01-31 (anexo
XII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta acta.

Documentos

que

acompanharam

a

proposta:

Informação

Técnica

do

Departamento de Gestão Urbanística, Divisão de Obras Particulares e Operações de
Loteamento, de 2011-01-13 (anexo XII), plantas e memória descritiva (em arquive
CD), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta acta.
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Votação: Aprovado, por unanimidade., emitir parecer prévio favorável, com
fundamento na informação técnica do Departamento de Gestão Urbanística Divisão de Obras Particulares e Operações de Loteamento, de 2011-01-13, e nos
termos do artigo 7, n.° 2 do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação.

Deliberação n.° 678 de 17/O2/2O11

Assunto: Regulamento do Concurso de Fotografia "Penafiel em fotografia: ontem e
hojV-PCEG.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr. Susana Oliveira, de 2011-02-11
(auexo XIII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação

do Pelouro da

Cooperação Externa e Geminações, de 2011-02-11 e Regulamento (anexo XIII)
documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta acta.
Votação: Aprovado, por unanimidade, nos termos da ai a) do n.° 7 do artigo 64.° da
Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 5A/2002, de 11 de Janeiro.
Deliberação n.° 679 de 17/O2/2O11
Assunto: Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Penafíel e o
Futebol Clube de Penafiel - DENP.
Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2011-02-11
(anexo XIV) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.
Documentos que acompanharam a proposta: Minuta do protocolo mencionado
em assunto (anexo XIV) e informação do Departamento Financeiro, de 2011-02-14,
referente ao cabimento n.° 537 (em arquivo) documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta acta.
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O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que, da leitura do protocolo celebrado
entre o Futebol Clube de Penafiel e a Liga, decorre que foi feita uma proposta de
mais de 300,000.00

mil euros, a investir em infra-estruturas para que o

espectáculo do futebol se possa realizar. Perguntou, se existirem trabalhos a mais,
como é que o problema será resolvido, uma vez que o campo de futebol é
propriedade do município de Penafiel.

O senhor Vereador Dr. Mário Magalhães disse que não podem ser feitos trabalhos
amais.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto perguntou se, quando o Futebol Clube de
Penafiel fez a candidatura, o Presidente da Câmara Municipal sabia o encargo que
dai decorreria. Perguntou se essa despesa foi assumida por alguém da Câmara
Municipal.

O senhor Vereador Eng. Fernando Moreira perguntou se o Futebol Clube de
Penafiel informou a Câmara Municipal deste investimento.

O senhor Vereador Dr. Mário Magalhães disse que todos os anos a Liga procede a
uma vistoria e, na sequência da mesma, elabora ura relatório onde, atesta a
capacidade do estádio para a realização de jogos de 2.° liga e indica as deficiências
a serem corrigidas.
Transmitiu que, para os clubes que não possuam as condições necessárias mais
prementes à realização de jogos, designadamente deficiências quanto à segurança,
existe a possibilidade de candidatura a um fundo. Informou que, no ano passado,
só dois clubes se candidataram a este fundo, mas este ano a situação foi inversa,
pois candidataram-se todos os outros. Referiu que, tendo em conta o elevado
número de candidatura, a Liga tem que rever os critérios de atribuição do fundo, de
forma a aplica-lo às situações mais urgentes, que se prendem com beneficiações
relativas à mobilidade, segurança e casas de banho.
Referiu que não podem ser as autarquias a candidataram-se, têm que ser os clubes.
Disse que o Futebol Clube Penafiel não tinha meios para cobrir as despesas
resultantes das obras objecto da candidatura, mas que identificou as deficiências
mais graves e comunicou à Câmara Municipal a intenção de proceder à
candidatura ao fundo da Liga, para colmatar esta falhas.
Disse que o imóvel a ser beneficiado é propriedade do município e que a
candidatura teve que ser feita pelo clube, que será também a entidade que irá
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proceder ã contratação para a execução das obras. Concluiu, dizendo, que o
resultado desta intervenção contribuirá para o enriquecimento do património o
Município de Penaílel.

O senhor Vereador Eng. Fernando Moreira disse que as obras são para realizar
no estádio que continua a ser património municipal.
Disse que a Câmara Municipal tem que conhecer previamente quais as obras
necessárias, não ser ultrapassada quanto ao encargo inerente à sua execução e
muito menos ser confrontada com aumentos posteriores desse valor.
Concluiu dizendo que, se o clube pôs a Câmara Municipal ao corrente quanto ao
valor, então concorda com a proposta.

Votação: Aprovado, por unanimidade, a minuta de protocolo mencionado em
assunto, nos termos da ai. b) do n.° 4 do artigo 64.° e artigo 67.°, da Lei n.° 169/99,
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.° 5-A/2002, de 11 de
Janeiro.

Deliberação n.° 68O de 17/O2/2O11

Assunto: Aditamento à listagem de atribuição de auxílios económicos aos alunos do
1.° ciclo do ensino básico, referentes a livros e material escolar, para o ano lectivo
de 2010/2011, aprovada na reunião de Câmara de 20 de Janeiro de 2011
(deliberação n.° 607) - Educação.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2011-02-11
(anexo XV) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.

Documentos

que acompanharam a proposta: Informação

do Gabinete da

Educação, de 2011-02-10 (anexo XV) e informação do Departamento Financeiro, de
2011-02-14, referente ao cabimento n.° 539 (em arquivo) documentos que se dão
por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta acta.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto perguntou se eram apenas estes os
beneficiários.
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Ã pedido do senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, o senhor Director do
Departamento Financeiro disse que eram apenas os nomes propostos, a aditar à
lista que continha a indicação dos beneficiários. Explicou que este aditamento se
deveu ao facto da não apresentação atempada do documento exigido para o efeito.

Votação: Aprovado, por unanimidade, o aditamento à listagem mencionada em
assunto, passando a mesma a incluir os seguintes alunos do 1.° ciclo do ensino
básico, que usufruirão dos seguintes auxílios económicos para despesas relativas à
aquisição de livros e de material escolar:

Escalão Ano

Valor
€

Nome do aluno
Tatiana Alexandra Teixeira
Conceição

Escola

João Pedro Alves Costa

EB1/JI igreja - Lagares

B

4 16,20

Luís Miguel Ribeiro da Silva

EB1/JI Pedrantil - Croça

B

4 34,12

Ana Filipa Faria Ferreira

EB1 Bairros n.° 2 - Boelhe

A

3 45,30

Rui Pedro Sousa Pinto

EB1 Igreja - Guilhufe

A

1 39,30

EB1 Cans - Rio de Moinhos B

2 13,10

Deliberação n.° 681 de 17/O2/2O11

Assunto: Alteração da deliberação

n.°

1516,

de 01/02/08 - Projecto de

Regulamento Interno de Horários de Trabalho e de Controlo de Assiduidade da
Câmara Municipal de Penafiel - DRH.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr. Susana Oliveira, de 2011-02-14
(anexo XVI) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta,

Documentos que acompanharam a proposta: Projecto de Regulamento Interno de
Horários de trabalho e de controlo de Assiduidade da Câmara Municipal de Penafiel
(anexo XVI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta acta.

A senhora Vereadora Dr.a Filomena Rodrigues pediu esclarecimentos.
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O senhor Vereador Eng. Fernando Moreira disse que estava em causa um
documento que iria influenciar a vida das pessoas. Pediu que este ponto fosse
retirado da ordem e que fosse discutido na próxima reunião, para que os membros
da Câmara Municipal tivessem mais tempo para o analisar. Disse que este assunto
não deveria ser urgente e, se o era, devia ter sido presente à Câmara Municipal ha
mais tempo.

O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que há um considerando no preambulo
que pode estar descontextualizado, que decorre da referência feita à falta de
articulação entre os vários meios informáticos que poderiam dar resposta a este
controlo de pontualidade e da assiduidade.

A senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira disse que o novo sistema de controlo
da pontualidade e assiduidade está a ser implementado no âmbito do Programa de
Apoio à Modernização Administrativa. Informou que a Associação de Municípios do
Vale do Sousa apresentou uma candidatura que ira beneficiar os seis municípios
que dela fazem parte.
Transmitiu que a Câmara Municipal de Penafiel, até ao momento, não possuía um
controlo articulado dos meios de controlo e assiduidade e pontualidade, e que o
mesmo não estaria a funcionar em todos os terminais.
Esclareceu que está a ser realizada uma substituição dos terminais, até aqui
magnéticos, para biométricos. Referiu que a alteração ao regulamento justifica-se
por esta mudança nos terminais, bem como pela alteração na denominação das
chefias, decorrente da reestruturação orgânica dos serviços.
Disse que foi solicitado parecer aos sindicados e que, posteriormente, após a
recepção destes pareceres, este assunto viria novamente ã Câmara Municipal.

Votação: Aprovado, por unanimidade, retirar o ponto da ordem de trabalhos.

Deliberação n.° 682 de 17/O2/2011

Assunto: Toponímia da Freguesia de Lagares - l.a Alteração - DGU.

Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr. Susana Oliveira, de 2011-02-14
(anexo XVII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta acta.
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Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Comissão Municipal
de Toponímia, de 2011-02-14, toponímia da freguesia de Lagares, cópia da acta da
quadragésima quinta reunião da comissão municipal de toponímia (anexo XVII) e
duas plantas com identificação dos topónimos (em arquivo), documentos que se
dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta
acta.
Votação: Aprovado, por unanimidade, nos termos da alínea v), n.° l, art. 64.°, da
Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002.

Deliberação n.° 683 de 17/O2/2O11

Assunto: Toponímia da Freguesia de Oldrões - l.a Alteração - DGU.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr. Susana Oliveira, de 2011-02-14
(anexo XVIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta acta.
Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Comissão Municipal
de Toponímia, de 2011-02-14, toponímia da freguesia de Oldrões, cópia da acta da
quadragésima quinta reunião da comissão municipal de toponímia (anexo XVIIX) e
duas plantas com identificação dos topónimos (em arquivo), documentos que se
dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta
acta.
Votação: Aprovado, por unanimidade, nos termos da alínea v), n.° l, art. 64.°, da
Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002.
Deliberação n.° 684 de 17/O2/2O11
Assunto: Toponímia da Freguesia de São Martinho de Recezinhos - l.3 Alteração DGU.
Proposta: Subscrita pela senhora Vereadora Dr. Susana Oliveira, de 2011-02-14
(anexo XIX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
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Documentos que acompanharam a proposta: Informação da Comissão Municipal
de Toponímia, de 2011-02-14, toponímia da freguesia de São Martinho de
Recezinhos, cópia da acta da quadragésima quinta reunião da comissão municipal
de toponímia (anexo XIX) e duas plantas com identificação dos topónimos (em
arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a
fazer parte integrante desta acta.

Votação: Aprovado, por unanimidade, nos termos da alínea v), n.° l, art. 64.°, da
Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei 5-A/2002.

Deliberação n.° 685 de 17/02/2O11

Assunto: Apoios às Associações Desportivas, Culturais e Sociais com actividades
consideradas

de interesse

municipal

respeitantes

ã

época

2010/2011

DESPORTO/CULTURA/ACÇÃO SOCIAL.

Proposta: Subscrita pelos senhores Vereadores Dr. Antonino de Sousa, Dr. Mário
Magalhães e Dr.a Susana Oliveira de 2011-02-09 (anexo XX), documento que se dá
por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta acta.

Documentos que acompanharam a proposta: Lista das Colectividades que
desenvolvem actividades de interesse municipal (anexo XX), e informação do
Departamento Financeiro, de 2011-02-15, referente ao cabimento n.° 568 (em
arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a
fazer parte integrante desta acta.

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.° 686 de 17/O2/2O11

Assunto: 3.a Alteração ao Orçamento da Despesa - 2011 - DF.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2011-02-15
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Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento
Financeiro de 2011-02-15 (em arquivo).

Votação: Aprovada, por maioria, com votos a favor do Dr. Antonino Aurélio Vieira
de Sousa, Eng.a Paula Cristina Ribeiro da Silva Teles, Dr. Mário José de Magalhães
Ferreira, senhor Adolfo Amilcar, Dr.a Susana Paula Barbosa de Oliveira e com
abstenção dos senhores Vereadores do Partido Socialista, Dr. António José de
Sousa Pinto, Eng.° Joaquim Fernando Moreira, Dr.a Filomena Maria de Sousa
Martins Pereira Rodrigues, a 3.a Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de
334.500,00€ para o corrente ano de 2011.

Deliberação n.° 687 de 17/O2/2O11

Assunto: 2.a Alteração ao Plano Plmianual de Investimentos — 2011 — DF.

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa, de 2011-02-15.

Documentos que acompanharam a proposta: Informação do Departamento
Financeiro de 2011-02-02 (em arquivo).

Votação: Aprovada, por maioria, com votos a favor do Dr. Antonino Aurélio Vieira
de Sousa, Eng.a Paula Cristina Ribeiro da Silva Teles, Dr. Mário José de Magalhães
Ferreira, senhor Adolfo Amilcar, Dr.a Susana Paula Barbosa de Oliveira e com
abstenção dos senhores Vereadores do Partido Socialista, Dr. António José de
Sousa Pinto, Eng." Joaquim Fernando Moreira, Dr.

a

Filomena Maria de Sousa

Martins Pereira Rodrigues, a 2.a Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no
valor de 160.000,00€ para o corrente ano de 2011.

Deliberação n.° 688 de 17/O2/2O11

Assunto: Determinação dos montantes orçamentais a afectar à alteração de
posicionamento remuneratório e ao recrutamento de novos postos de trabalho -

DRH.
Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Dr. Antonino de Sousa 2011-02-15
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(anexo XXI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta acta.
A senhora Vereadora Dr.a Filomena Rodrigues e o senhor Vereador Dr. Sousa
Pinto pediram esclarecimentos,

A senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira disse que este assunto já deveria ter
sido remetido à Câmara Municipal para discussão e votação.
Informou que, no início de cada ano, deve ser proposta a determinação dos
montantes orçamentais a afectar a esta situação, mas que as verbas relativamente
a prémios e outras situações idênticas, não são objecto da proposta, dado o seu
congelamento por determinação da administração central.
Informou que a proposta se prende com a criação dos novos lugares de dirigentes
fruto da recente reestruturacão orgânica e com os novos contratos por tempo
indeterminado.

A senhora Vereadora Dr.a Filomena Rodrigues perguntou se este assunto tinha
que ser presente à Câmara Municipal para discussão e votação, independentemente
dos lugares virem a ser preenchidos ou não.

A senhora Vereadora Dr.a Susana Oliveira respondeu afirmativamente, pois o
documento não garante um vínculo a abertura dos concursos para preenchimento
dos lugares.
Votação: Aprovada, por unanimidade, nos termos do art. 5 do Decreto-Lei
209/2009 de 3-9.
1.2. - ASSUNTOS PARA RATIFICAÇÃO

Deliberação n.° 689 de 17/O2/2O11

Assunto: Ratificação do despacho do senhor Presidente da Câmara, de 2011-01-03,
que aprovou a alteração ao contrato de consórcio "Beneficiação do Caminho
Municipal da Circular Sul ao Lugar de Vilar - Freguesia de Marecos" - DOSM.

Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, de 2011-01-03
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(anexo XXII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta acta.

Votação: Aprovado, por unanimidade.

2. ASSUNTOS À SUBMETER Â ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Deliberação n.° 69O de 17/O2/2Q11

Assunto: A isenção de pagamento de taxas (Processo n.° 530/LI/10} - DGU.

Requerente: Associação para o Desenvolvimento da Figueira,

Proposta: Subscrita pelo senhor Vereador Adolfo Amílcar, de 2011-02-04 (anexo
XXIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta acta.

Documentos que acompanharam a proposta: Requerimento da Associação para o
Desenvolvimento da Figueira, de 2010-12-10, e informação do Departamento
Financeiro, de 2011-01-31 (anexo XXIII), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta acta.

Votação: Aprovado, por unanimidade, a proposta de isenção do pagamento das
taxas acima identificada, de acordo com a informação do Departamento Financeiro,
de 2011-01-31 (anexo XXIII), e submeter o assunto à Assembleia Municipal, de
acordo com o disposto no n.° 2, do artigo 12.°, da Lei das Finanças Locais,
aprovada pela Lei n.° 2/2007, de 15 de Janeiro.

3 - APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES

Deliberação n.° 691 de 17/O2/2O11

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.
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4 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO
Assunto: Actos praticados no uso de poderes delegados (informação com a
identificação das decisões proferidas pelo Vereador Sr. Adolfo Amílcar, com
competências delegadas e subdelegadas por despacho do Senhor Presidente da
Câmara, referentes ao período de tempo decorrido entre os dias 28 de Janeiro a 10
de Fevereiro de 2011) - 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: Oficio da Empresa QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S.A., a

comunicar a celebração de um contrato de factoring com a Instituição Bancária
Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A., referente à factura n.° 14 datada
2011/01/31 no valor de 88.577,54€ (anexo XXIV) - DF.
A Câmara Municipal tomou conhecimento
Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.° 30/2011 (em arquivo) - DF.
A Câmara Municipal tomou conhecimento
Assunto: Facturas registadas no valor de €966.496,62 (em arquivo) - DF.
A Câmara Municipal tomou conhecimento
Assunto: Informação do DOSM sobre despacho do senhor Presidente da Câmara de
11 de Fevereiro de 2011, que procedeu à aprovação do programa de concurso e
caderno de encargos e abertura de concurso público da obra "Arranjo da Envolvente
ao Centro de Saúde de PenafieT - Preço Base: 401.525,00 euros + IVA, prazo de
realização 180 dias - DOSM (anexo XXV).
O senhor Vereador Dr. Sousa Pinto disse que os senhores Vereadores tinham em
devido tempo solicitado que os projectos lhe fossem dados a conhecer, antes do seu
lançamento para concurso.
Disse que este assunto assumia importância, pois a estes projectos eram
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introduzidos alteração após a sua aprovação pela Câmara Municipal.

O senhor Vereador Eng. Fernando Moreira lembrou que foi feita uma reunião que
envolveu todos os membros da Câmara Municipal, para apresentação dos projectos
pelos técnicos que os elaboraram e posterior aprovação pela Câmara Municipal.
Transmitiu que nessa reunião os senhores Vereadores do PS disseram concordar
com os projectos apresentados, desde que lhes fossem dadas a conhecer, antes da
proposta para concurso, as alterações que eventualmente fossem introduzidas
posteriormente aos projectos.

O senhor Vereador Dr. An t o nino de Sousa disse que dará nota das intervenções
dos senhores Vereadores ao senhor Presidente da Câmara Municipal, e que
atendendo a que o despacho de aprovação foi proferido pelo senhor Presidente da
Câmara Municipal, tem a certeza, que o senhor Presidente terá todo o gosto em
prestar todos os esclarecimentos.

A Câmara Municipal tomou conhecimento

III - ASSUNTO NÃO INCLUÍDO 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 o seguinte assunto não incluído na ordem do
Dia.

Deliberação n.° 692 de 17/O2/2O11

Assunto: Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Pinto de Sousa (pai do
senhor Presidente da Junta da Freguesia de Abragão.

Proposta: Verbal apresentada pelo senhor Vereador Dr. Mário Magalhães, de 201102-17.

Votação: Aprovado, por unanimidade. Foi feito um minuto de silêncio em
homenagem e decidido enviar um ofício de pesar à família enlutada.
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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
Vereador Dr. Antonino de Sousa encerrada a reunião pelas 16 horas e 45 minutos.
E eu,

Ç\ _V^.

,Ivone Manuel Gonçalves Freitas de Sá Dr.a, Chefe da

Divisão AoTmnistrativa e de Apoio aos Órgãos Autárquicos, na qualidade de
secretária, a subscrevo e assino, conjuntamente com o senhor Vereador Dr.
Antonino de Sousa.

O Vereador Dr. Antonino de Sousa:
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