ATA Nº 13/2016
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PENAFIEL
DE 07 DE JULHO DE 2016
-------- No dia sete de julho do ano de dois mil e dezasseis, pelas dezasseis horas,
nesta Cidade de Penafiel, no salão Nobre dos Paços do Município, estando presentes o
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino Aurélio
Vieira de Sousa e os Excelentíssimos Senhores Vereadores, Susana Paula Barbosa de
Oliveira, Alberto Clemente de Melo e Sousa, Adolfo Amilcar Moreno, Rodrigo dos
Santos Lopes, André Manuel Loureiro Correia Ferreira, Manuel Fernando Lopes da
Silva e comigo, Anabela Moreira Rodrigues, assistente Técnica, realizou-se a Reunião
Ordinária, da Câmara Municipal de Penafiel. --------------------------------------------------------- A Senhora Vereadora Ana Cristina Castro Alves e o Senhor Vereador Fernando
Augusto Pacheco Malheiro, comunicaram a sua ausência, por motivos profissionais. --------- A ausência foi justificada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vereador André Ferreira disse que era justo congratularem-se
mais uma vez pelo grande sucesso que tinha sido a Noite Branca, que já vai na sua
5.ª edição. Trata-se de um evento positivo que já ultrapassava as fronteiras do
município e como tal, o que é bom devia ser replicado no futuro, como tem sido e de
certa forma, dentro do possível ir inovando. De facto era bom para Penafiel assistir a
uma grande moldura humana, de gentes da terra e fora do concelho o que
engrandecia e potenciava a marca “sentir” e viver Penafiel. Como tal, congratulava a
todos envolvidos direta e indiretamente naquela organização. ------------------------------------- Outra circunstância que lhes apraz registar e que era uma medida positiva,
tinha que ver com o Water Slide Summer, excelente iniciativa que trouxe, também,
milhares de pessoas de todas as classes etárias a Penafiel. Contudo gostaria apenas
de saber qual os custos que essa organização teve e as entidades que estiveram
envolvidas nesse evento. --------------------------------------------------------------------------
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--------- Em seu nome pessoal e dos senhores Vereadores do Partido Socialista, propôs
um voto de louvor ao penafidelense, claramente conhecido no panorama futebolístico
português, José Fonte que tem tido uma prestação muito positiva, como aliás, a
maioria dos jogadores da seleção nacional. Congratulavam-se por verem em vários
jornais locais, nacionais e internacionais a referência a Penafiel, devido ao nosso
conterrâneo José Fonte, e como tal era justo deixar aquele voto de louvor esperando
que aquele voto viesse também a augurar uma excelente prestação de José Fonte e de
toda a seleção nacional em Saint-Dinis para trazerem o título de campeões europeus,
que há muitos anos almejamos alcançar. --------------------------------------------------------------- Em relação às piscinas municipais de Penafiel, gostariam de saber qual o
prazo de abertura das mesmas. Disse que o senhor Presidente da Câmara, na última
sessão da Assembleia Municipal tinha dado a entender que poderia não ser na
presente época balnear e por isso gostava de saber concretamente o prazo previsto
para a sua abertura. Mais gostavam de saber se houve ou não, alteração ao projeto
inicial da infraestrutura em causa. Se houve porque razões é que a houve e se
efetivamente houve, se foi por essa alteração que o prazo de abertura dilatou no
tempo porque achava que a perspetiva seria abrir as piscinas, o mais tardar no mês
de julho para se puder usufruir dela nos meses de calor, sendo que era uma valência
positiva para os penafidelenses usufruírem, e que por ela anseiam há anos. --------------------- Disse que já há uns meses atrás tinha abordado a questão do prazo de
pagamento da Câmara Municipal de Penafiel aos seus fornecedores, gostariam de ter
acesso e saber se no presente mandato autárquico foram ou não liquidadas algumas
faturas em relação a obras que tenham tido lugar no mandato anterior. Gostariam de
ter acesso a essa documentação. ------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal quanto ao Water Slide Summer,
disse que custou 12 mil euros, caso quisessem podia disponibilizar o seu
procedimento, de resto foi tratado na plataforma como eram todos os concursos. --------------- Relativamente ao voto de louvor a José Fonte, disse que o subscreviam na
íntegra, aliás parecia-lhe que com aquele perfil merecia mais do que um voto de
louvor, pela projeção que tem dado à cidade e ao concelho de Penafiel.---------------------------- As piscinas municipais, tal como tinha referido na última sessão da
Assembleia Municipal, iam abrir ainda durante o verão. Era esse o compromisso do
empreiteiro no âmbito do contrato que firmou com a Câmara e por isso a sua
expetativa era que abrissem ainda durante o verão. Disse que não sabia ao que o
senhor Vereador André Ferreira se referia quando falava do processo inicial, pois só
conhecia um projeto da obra que estava naquele momento a ser executado, projeto
esse, que foi tratado internamente e as especialidades tratadas fora. ---------------------ATA N.º 13/16
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-------- Quanto ao pagamento a fornecedores disse que no atual mandato pagaram
algumas faturas de obras do mandato anterior, como provavelmente, no próximo
mandato se iriam pagar obras deste mandato. Era natural e normal que assim fosse,
até porque há dívida estruturada que se prende com obras realizadas no anterior
mandato. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O

Senhor

Vereador

André

Ferreira

por

uma

questão

de

apenas

conhecimento, solicitou, se fosse possível, na próxima reunião terem acesso ao projeto
das piscinas municipais de Penafiel. --------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara Municipal disse que assim seria. -------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 – COMPETÊNCIA PRÓPRIA DA CÂMARA MUNICIPAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 1 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º1236 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------ Assunto: Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária pública, realizada
no dia 16 de junho de 2016 – DGO-GAAOA (em arquivo).------------------------------------------ Votação: Aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 2 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1237 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: Suspensão das Reuniões durante o mês de agosto de 2016 – GAP. --------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0630 (Anexo I) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 3 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º1238 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas D.
António Ferreira Gomes, no montante de € 300,00, destinado a fazer face às despesas
de edição de um livro com textos produzidos no âmbito do projeto Pequenos Escritores
Especiais, promovido pela Escola Básica D. António Ferreira Gomes. ---------------------

ATA N.º 13/16
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE 7 DE JULHO DE 2016

3

--------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada de 2016-0629 (Anexo II) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Proposta subscrita pelo
Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada de 2016-06-29 e proposta de cabimento nº
1507 (Anexo), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------- Votação:

Aprovado,

por

unanimidade,

a

pagar

de

acordo

com

as

disponibilidades de tesouraria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 4 ----------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1239 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo e Recreativo de
Ordins, no montante de € 800,00, destinado a fazer face às despesas inerentes ao
desenvolvimento das suas atividades e obras de beneficiação nas instalações
desportivas e sociais. --------------------------------------------------------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Alberto Clemente (Anexo III)
documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Proposta subscrita pelo
Senhor Vereador Alberto Clemente e proposta de cabimento nº 1424 (Anexo IV)
documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta ata.---------------------------------------------------------------------------------------- Votação:

Aprovado,

por

unanimidade,

a

pagar

de

acordo

com

as

disponibilidades de tesouraria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 5 ----------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1240 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: Atribuição de apoio financeiro à Associação para o Desenvolvimento
da Freguesia de Guilhufe, no montante de € 50.000,00, destinado a apoiar a
construção de um centro de dia e ATL. ------------------------------------------------------------------ Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0624 (Anexo V) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Requerimento da Associação
para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe, datado de 2016-06-01 e proposta
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de cabimento nº 1481 (Anexo V) documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata.------------------------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade por unanimidade, a pagar de acordo
com as disponibilidades de tesouraria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 6 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1241 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: Atribuição de apoio financeiro à Fábrica de Igreja Paroquial da
Freguesia de S. Mamede de Recezinhos, no montante de € 50.000,00, destinado a
apoiar a construção do Centro Pastoral de S. Mamede. --------------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0627 (Anexo XI) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Requerimento da Fábrica de
Igreja Paroquial da Freguesia de S. Mamede de Recezinhos, datado de 2016-06-22 e
proposta de cabimento nº 1480 (Anexo XI) documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------- Votação:

Aprovado,

por

unanimidade,

a

pagar

de

acordo

com

as

disponibilidades de tesouraria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 7 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º1242 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: Atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural Banda Musical
de Rio Mau, no montante de € 3.150,00, destinado a apoiar o concerto FREEDOM OF
A SMOOTH CRIMINAL, Michael Jackson MEMORIAL, integrado no programa “Sentir o
Verão em Penafiel”. --------------------------------------------------------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0630 (Anexo XII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Proposta subscrita pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal datada de 2016-06-30 e proposta de
cabimento nº 1526 (Anexo XII), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto nº 8 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1243 de 07/07/2016 ---------------------------------------------ATA N.º 13/16
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--------- Assunto: Atribuição de apoio financeiro ao Sport Club Rio Moinhos, no
montante de € 2.000,00, destinado a apoiar a organização de um torneiro de futebol. ---------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0704 (Anexo VIII), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Requerimento do Sport Club
Rio Moinhos, datado de 2016-06-23 e proposta de cabimento nº 1527 (Anexo ),
documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte
integrante desta ata.---------------------------------------------------------------------------------------- Votação:

Aprovado,

por

unanimidade,

a

pagar

de

acordo

com

as

disponibilidades de tesouraria. -------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 9 ----------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1244 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: Atribuição de apoio financeiro extraordinário ao Grupo de Bombos
os Amigos de Cima de Rio de Moinhos, no montante de € 2.000,00, destinado a apoiar
as despesas extraordinárias que teve que realizar no presente ano. -------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0744 (Anexo IX), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Requerimento do Grupo de
Bombos os Amigos de Cima de Rio de Moinhos, datado de 2016-06-13 e proposta de
cabimento nº 1528 (Anexo IX) documentos que se dão por inteiramente reproduzidos
e que passam a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------ Votação:

Aprovado,

por

unanimidade,

a

pagar

de

acordo

com

as

disponibilidades de tesouraria. -------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 10 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º1245 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: Pedido de devolução efetuado pelo Grupo de Cantares Flor do Linho,
de Abragão, do valor de 65,97€, referente ao pagamento do aluguer do autocarro para
o dia 8 de maio último, cujo serviço foi devidamente cancelado. ------------------------------------ Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0623 (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 DGO, datada
de 2016-06-22, cópia do documento de receita nº 5864 e requerimento de Grupo de
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Cantares Flor do Linho, datado de 2016-05-20 (Anexo XI) documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata. -------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto nº 11 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1246 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: Protocolo de Cooperação “Vigilância e Prevenção a Incêndios
Florestais 2016” entre a Câmara Municipal de Penafiel e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Entre-os Rios, a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Penafiel – PROTEÇÃO CIVIL. --------------------------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada de 2016-0704 (Anexo XII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Proposta subscrita pelo
Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada de 2016-07-04, informação do Serviço
Municipal de Proteção Civil, datado de 2016-24-06, minuta de protocolo de
Cooperação mencionada em assunto e proposta de cabimento nº 1525 (Anexo )
(Anexo XII), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a
fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade. ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto nº 12 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1247 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------Assunto: Atribuição de Medalha Municipal de Coragem e Abnegação, grau
prata, ao Subchefe do Quadro de Honra da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Penafiel, José Carlos Ferreira da Rocha, número mecanográfico
13830168, nos termos do disposto no nº 4, do artº 4º, do Regulamento Municipal de
Concessão de Benefícios Sociais aos Bombeiros do Município. ------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada de 2016-0629 (Anexo XIII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------ Documentos que acompanharam a proposta: Proposta subscrita pelo
Senhor Vereador Rodrigo Lopes, datada de 2016-06-29, ofício da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, nº 96/2016, datado de 2016-0521 (Anexo XIII) documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam
a fazer parte integrante desta ata.---------------------------------------------------------------ATA N.º 13/16
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL
DE 7 DE JULHO DE 2016

7

--------- Votação: Aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 13 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1248 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: 4ª Alteração à Toponímia de Guilhufe, Freguesia de Guilhufe e Urrô.
--------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador da Informação Geográfica e
Cartografia, datada de 2016-07-01 (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 Senhor
Vereador da Informação Geográfica e Cartografia, datada de 2016-06-30, lista da
toponímia de Guilhufe, Freguesia de Guilhufe e Urrô, mapa de toponímia e atas da
quinquagésima primeira, sexta e oitavas reuniões da Comissão Municipal de
Toponímia e plantas (em arquivo), documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------- Votação: Aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 14 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1249 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: 2ª Alteração à Toponímia de Urrô, Freguesia de Guilhufe e Urrô. ------------ Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador da Informação Geográfica e
Cartografia, datada de 2016-07-01 (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 Senhor
Vereador da Informação Geográfica e Cartografia, datada de 2016-06-30, lista da
toponímia de Urrô, Freguesia de Guilhufe e Urrô, mapa de toponímia e atas da
quinquagésima quinta e sexta reuniões da Comissão Municipal de Toponímia (em
arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer
parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------- Votação: Aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 15 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º1250 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: 1ª Alteração à Toponímia da Freguesia de Paço de Sousa. --------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador da Informação Geográfica e
Cartografia, datada de 2016-07-01 (em arquivo) 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 Senhor
Vereador da Informação Geográfica e Cartografia, datada de 2016-06-30, lista da
toponímia da Freguesia de Paço de Sousa, mapa de toponímia e atas da
quinquagésima terceira, quinta, sétima e oitava reuniões da Comissão Municipal de
Toponímia (em arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que
passam a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------ Votação: Aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto nº 16 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1251 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: 2ª Alteração à Toponímia da Freguesia de S. Mamede de Recesinhos.
-------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador da Informação Geográfica e
Cartografia, datada de 2016-07-01 (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 Senhor
Vereador da Informação Geográfica e Cartografia, datada de 2016-06-30, lista da
toponímia da Freguesia de S. Mamede de Recesinhos, mapa de toponímia e atas da
quinquagésima quinta e sétima, reuniões da Comissão Municipal de Toponímia (em
arquivo), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que passam a fazer
parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------- Votação: Aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 17 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1522 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: Aprovação da alteração ao alvará de loteamento nº 2/2005, cujo
requerente é Aida Teresa Ribeiro da Mota, localizado no Lugar de Ribaçais, Lote 6,
Freguesia de Abragão - PROC. Nº 7-5LI/03. ----------------------------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Vereador Adolfo Amilcar, datada de 2016-0624 (Anexo XIV) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Informação da DGU-UOUL,
datada de 2016-06-16, índice de documentos, datado de 2016-05-19, requerimento
apresentado por Aida Teresa Ribeiro da Mota, datado de 2016-05-17, planta de
localização, quadro sinótico e perfil A e B, planta de arranjos exteriores e folha de
medição de processos (Anexo XIV) documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade. -----------------------------------------------ATA N.º 13/16
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 18 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1253 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: Autorização temporária para residência em habitação social e
posterior atualização da renda, referente à inquilina Cassilda Rosa de Jesus Almeida
Freitas, residente no Conjunto Habitacional da Fonte da Cruz, Bloco 4-2ºB Dto.,
fração Y – Proc. 87-24FC, autorizando a permanência na habitação da sua filha Maria
Manuela Almeida Freitas e o seu neto Carlos Manuel Freitas Barbosa, por um período
de seis meses, com possibilidade de renovação, caso a situação assim o justifique.

---

--------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0617 (Anexo XV) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Informação do DGO – UASS,
datada de 2016-06-13 e requerimento da habitação social de gestão municipal e/ou
sector público, datado de 2016-06-08, cópia de relatório clínico emitido pelo IPO do
Porto em 2016-05-10 e cópia da certidão de nascimento de Maria Manuela Almeida
Freitas (Anexo XV), documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que
passam a fazer parte integrante desta ata.-------------------------------------------------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 19 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º1254 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: Colocação de um sinal de paragem e estacionamento proibidos (C16)
e painel adicional (Modelo 10a) “exceto cargas e descargas”, na Rua da Misericórdia,
na Freguesia de Penafiel - DPAOT/GM095.16. --------------------------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0623 (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 DPAOT/GM,
datada de 2016-06-2 (Anexo XVI) documentos que se dão por inteiramente
reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------- Votação: Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 20 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º1255 de 07/07/2016 -----------------------------------------------
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-------- Assunto: Relocalização do sinal de paragem, de veículos de transporte coletivo
de passageiros (H20a) e colocação de um abrigo, na Av. Padre António Rodrigues
Pimentel, Freguesia de Rans - DPAOT/GM093.16. --------------------------------------------------- Requerente: Junta de Freguesia de Rans. --------------------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0620 (Anexo) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Informação do DPAOT/GM,
datada de 2016-06-16, cópia do ofício nº 00000554, datado de 2016-03-18, mail da
Junta de Freguesia de Rans, datado de 2016-23-29, informação do DPAOT/GM,
datada de 2016-02-29 e ofício nº 5, da Junta de Freguesia de Rans, datado de 201601-21 (Anexo XVII) documentos que se dão por inteiramente reproduzidos e que
passam a fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------ Votação: Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2 – ASSUNTOS PARA RATIFICAÇÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 21 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1256 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: Ratificação da assinatura pelo Senhor Presidente da Câmara em
2016-06-30 do protocolo de cooperação a celebrar entre a Comissão Nacional de
Promoção dos Direito e Proteção das Crianças e Jovens e o Município de Penafiel, que
determina os termos de afetação de técnicos para apoio à atividade da CPCJ de
Penafiel, na modalidade restrita, conforme previsto no artigo 20º A, da Lei de Proteção
de Crianças e Jovens em Perigo. ------------------------------------------------------------------------ Proposta: Subscrita pela Senhor Vice-Presidente da Câmara, datada de 201606-20 (Anexo XVIII) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa
a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------- Documentos

que

acompanharam

o

mencionado

ato

submetido

a

ratificação: Minuta do referido protocolo (Anexo XVIII) documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos e que passam a fazer parte integrante desta ata. -------------------- O senhor Presidente da Câmara sugeriu que aquele ponto fosse retirado e que
fosse presente, oportunamente, a uma próxima reunião de Câmara Municipal na
medida em que entretanto lhes foi proposta pela entidade, com a qual iam celebrar o
protocolo, um conjunto de alterações. ------------------------------------------------------------------ O senhor Vereador Rodrigo Lopes explicou que tinha chegado hoje a minuta
do protocolo da Comissão Nacional de Promoção dos Direito e Proteção das Crianças e
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Jovens que sofreu algumas alterações, designadamente, juntando agora ao protocolo
do técnico que vai desempenhar funções.
--------- Votação: Aprovado por unanimidade retirar o presente assunto e submetê-lo
a uma próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 22 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º1257 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de
2016-06-23, relativo à aprovação da alteração do sentido único de circulação para
dois sentidos na Rua do Parque, no período compreendido entre os dias 1 a 4 de
julho, de forma a dar acesso aos moradores e aos clientes do Hotel, no âmbito da
realização do evento “Water Slide Summer Penafiel” - DPAOT/GM096.16. ----------------------- Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0623 (Anexo XIX) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------- Documentos

que

acompanharam

o

mencionado

ato

submetido

a

ratificação: Informação do DPAOT/GM, datada de 2016-06-22 (Anexo XIX)
documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer parte
integrante desta ata.---------------------------------------------------------------------------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 23 ---------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1258 de 07/07/2016 ------------------------------------------------------- Assunto: Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de
2016-06-30, relativo à aprovação da minuta do Contrato de “Prestação de Serviços –
Transportes Escolares – Ano Letivo 2016/2017”. ----------------------------------------------------- Proposta: Subscrita pelo senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0623 (Anexo XX) documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a fazer
parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------- Documentos

que

acompanharam

o

mencionado

ato

submetido

a

ratificação: Minuta do Contrato de “Prestação de Serviços – Transportes Escolares –
Ano Letivo 2016/2017” (Anexo XX) documento que se dá por inteiramente
reproduzido e que passa a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------- Votação: Aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 – ASSUNTOS A SUBMETER À ASSEMBLEIA MUNICIPAL -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 13/16
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-------- Ponto nº 24 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1259 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto:

“Projeto

de

Alteração

ao

Regulamento

de

Horários

de

Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município de Penafiel ”. ----------------- Proposta: Subscrita pelo Senhor Presidente da Câmara, datada de 2016-0614 (Anexo XXI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que passa a
fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------- Documentos que acompanharam a proposta: Informações do DGO-DAJ,
datadas de 2016-05-30 e 2016-05-25 e “Projeto de Alteração ao Regulamento de
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais do Município de
Penafiel” (Anexo XXI), documento que se dá por inteiramente reproduzido e que
passa a fazer parte integrante desta ata. --------------------------------------------------------------- Votação: Aprovado por unanimidade, nos termos da al. k), do n.º 1 do art.º
33, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, submeter o assunto à Assembleia Municipal
para efeitos da al. g) do n.º 1 do art.º 25º do mesmo diploma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 - APROVAÇÃO EM MINUTA DO TEXTO DAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 25 --------------------------------------------------------------------------------------- Deliberação n.º 1260 de 07/07/2016 ----------------------------------------------------- Assunto: Discussão e votação da proposta de aprovação em minuta o texto de
todas as deliberações tomadas na presente reunião, nos termos do disposto no n.º 3,
do artigo 57.º, da Lei n.º75/2013, de 12 de Setembro. (em arquivo) ----------------------------- Votação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade por unanimidade,
aprovar em minuta o texto de todas as deliberações tomadas na presente reunião, nos
termos do disposto no n.º 3, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto nº 26 --------------------------------------------------------------------------------------- Assunto: Documento de Prestação de Contas da Penafiel Verde, EM, relativos
ao 1.º Trimestre de 2016 (em arquivo). --------------------------------------------------------------A Câmara Municipal, tomou conhecimento, nos termos do art.º 42, n.º 1 al.º d)
da Lei 50/2012, de 31 de Agosto. ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 27 --------------------------------------------------------------------------------
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--------- Assunto: Documento de Prestação de Contas da Penafiel Activa, EM, relativos
ao 1.º Trimestre de 2016 (em arquivo). -------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, tomou conhecimento, nos termos do art.º 42, n.º 1 al.º d)
da Lei 50/2012, de 31 de Agosto. ------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto nº 28 ---------------------------------------------------------------------------------------- Assunto: Atos praticados no uso de poderes delegados (informação com a
identificação das decisões proferidas pelo Vereador Sr. Adolfo Amílcar Moreno, com
competências delegadas e subdelegadas por despacho do senhor Presidente da
Câmara), referentes ao período de tempo decorrido entre os dias 6 e 29 de junho de
2016 – DGU (Anexo XXII). -------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, tomou conhecimento, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 65.º 34.º, n.º 3, 2da Lei n.º 169/99, 75/2013 de 18 12 de
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto nº 29 ---------------------------------------------------------------------------------------- Assunto: Conhecimento das faturas registadas no valor de € 805.878,78
(Anexo XXIII).----------------------------------------------------------------------------------------------- A Câmara Municipal, tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto nº 30 ---------------------------------------------------------------------------------------- Assunto: Resumo Diário de Tesouraria n.º 130 – DGO. (Anexo XXIV) ------------------ A Câmara Municipal, tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E como mais ninguém quis usar da palavra, foi pelo Excelentíssimo senhor
Presidente da Câmara encerrada a reunião pelas dezassete horas e trinta minutos. ------------ E eu,

, Anabela Moreira Rodrigues, Assistente Técnica,

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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