ATA N.º 16/2013
--- Aos catorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, pelas dez horas,
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu o Executivo Municipal para
proceder à reunião ordinária, estando presentes os seguintes membros: ---------------- Armando Luís Rodrigues Carneiro, Presidente da Câmara, Mário Luís Moreira
Murça, Vice-Presidente, Anselmo Antunes de Sousa, João Germano Mourato Leal
Pinto e Jorge António Lima Saraiva Vereadores. A ata foi secretariada por mim,
Belmira de Jesus Ramos Plácido Lopes. ------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente deu, início à reunião com o Período de Antes da Ordem do
Dia, em cumprimento do artigo 86.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, tendo
solicitado ao executivo que fossem aditados à ordem de trabalhos os seguintes
assuntos: 1.º “Atribuição de um apoio financeiro à Junta de Freguesia da
Coriscada”; 2.º “7ª alteração ao orçamento municipal para ratificação”; 3.º
“Emissão de Certidão de Compropriedade”; 4.º “Que todos os assuntos, da
presente reunião, fossem deliberados por minuta”. Todo o executivo concordou. ----- O Senhor Vereador João Mourato apresentou a seguinte declaração: ---------------- “Em 22 de abril de 2013, por razões éticas e conhecidas desfiliei-me do PSD,
entregando o respetivo cartão de militante. ------------------------------------------------------ Em reunião desta autarquia em 24 de abril, p.p, como consequência desta
minha decisão política vi-me “na obrigação de assumir nesta autarquia o estatuto
de INDEPENDENTE”, que mantenho e como consequência o PPD/PSD “deixou de ter
representação neste órgão”. ------------------------------------------------------------------------- Assim e para evitar mal entendidos e devido a estar a concorrer noutro
concelho, Miranda do Corvo, solicito aos Serviços Administrativos da Câmara que
procedam à necessária alteração, nomeadamente no respetivo Site.” --------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SÓCIO CULTURAL. --------------------------SETOR ADMINISTRATIVO. -------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º177 – ATA DA REUNIÃO DE 24 DE JULHO DE 2013. -----------------

Presente à reunião, para aprovação, ata da reunião da Câmara Municipal,
realizada no dia 24 de julho de 2013, cuja leitura foi dispensada, em virtude da
mesma ter sido distribuída, previamente, a todos os membros do Executivo. -----Deliberado, por unanimidade aprovar a ata. --------------------------------------------------SETOR FINANCEIRO. ---------------------------------------------------------------------------------CONTABILIDADE E FINANÇAS. --------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º178 - LIBERTAÇÃO DE CATIVOS. ------------------------------------------Presente à reunião a informação nº 15 da secção de contabilidade sobre
libertação de cativos no valor de 545,70 euros (quinhentos e quarenta e cinco
euros e setenta cêntimos) para a empresa S.N.S.V. – Sociedade Nacional de
Sinalização Vertical, Lda referente à obra “Sinalização e trânsito – E.N. 331 para
Longroiva”. ---------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a liquidação dos cativos, no valor de €545,70
e proceder ao seu pagamento, conforme informação dos Serviços. --------------------DELIBERAÇÃO N.º179 - LIBERTAÇÃO DE CATIVOS. ------------------------------------------Presente à reunião a informação nº 16 da secção de contabilidade sobre
libertação de cativos no valor de 247,79 euros (duzentos e quarenta e sete euros
e setenta e nove cêntimos) para a empresa Brígida e Dinis – Sociedade de
Construções, Lda referente à obra “Reconstrução do pontão no lugar de S.
Sebastião – Rabaçal. --------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a liquidação dos cativos, no valor de €247,79
e proceder ao seu pagamento, conforme informação dos Serviços. --------------------DELIBERAÇÃO N.º 180 – 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL. --------------Presente à reunião, para ratificação despacho do Senhor Presidente da Câmara
que aprovou a 6ª alteração ao orçamento municipal no valor de 299.900,00
euros (duzentos e noventa e nove mil e novecentos euros). ----------------------------Deliberado, por maioria ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
aprovação da 6.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s no valor de €299.900,00
(duzentos e noventa e nove mil e novecentos euros). Absteve-se o Senhor
Vereador, João Mourato. ---------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º181 - LIBERTAÇÃO DE CATIVOS. -------------------------------------------

Presente à reunião a informação nº 17 da secção de contabilidade sobre
libertação de cativos no valor de 685.55 euros (seiscentos e oitenta e cinco euros
e cinquenta e cinco cêntimos) para a empresa Eduardo Lopes – Construções, Lda
referente à obra Recuperação e reparação de infraestruturas do concelho por
calamidades e intempéries – Reconstrução do muro de suporte no Carvalhal. ----Deliberado por unanimidade aprovar a liquidação dos cativos, no valor de €685,55
e proceder ao seu pagamento, conforme informação dos Serviços. --------------------TESOURARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA. ----------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para conhecimento, o resumo diário de tesouraria, relativo
ao dia 13 de agosto de 2013. ----------------------------------------------------------------------O qual apresentava um saldo global no valor de um milhão, cento e sessenta e dois
mil, cento e quarenta e dois euros e sete cêntimos (€1.162.142,07),
correspondendo a Operações Orçamentais, oitocentos e quarenta e oito mil, cento
e noventa e três euros e cinquenta e nove cêntimos (€848.193,59) e a Operações
não Orçamentais, trezentos e treze mil, novecentos e quarenta e oito euros e
quarenta e oito cêntimos (€313.948,48). -------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. ---------------------------------------------------------------PRESENTES À REUNIÃO, PARA CONHECIMENTO, OS SEGUINTES PEDIDOS DE
LICENÇAS DE OBRAS PARTICULARES. ------------------------------------------------------------ Ana de Jesus Heitor Sequeira Pires ------------------------------------------------------Meda
Processo Nº126/DSU/2013 ------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Carlos Alberto Batoco Montês------------------------------------------------------------Meda
Processo Nº51/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Diamantino Filipe Lautenschlager Moutinho------------------------------------Longroiva
Processo Nº96/2006 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Eduardo Augusto Pinto Lopes, representante legal de sua filha, Eduarda Daniela
Almeida Lopes-----------------------------------------------------------------------------------Meda

Processo Nº135/2012 -------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Lionel António Teixeira da Silva--------------------------------------------------------Alcarva
Processo Nº58/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Rui José Capelas Lopes--------------------------------------------------------------------Alcarva
Processo Nº36/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO -----------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 182 – EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE
COMPROPRIEDADE. ---------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação o seguintes pedido de emissão
de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito
na matriz predial sob o artigo 1410º da freguesia de Casteição, requerente –
Cassilda de Jesus Ricardo. -------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de constituição de propriedade
horizontal do imóvel supra identificado, conforme informação dos serviços. --------DELIBERAÇÃO N.º 183 – EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE
COMPROPRIEDADE. ---------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação o seguintes pedido de emissão
de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito
na matriz predial sob o artigo 368º da freguesia de Ranhados, requerente –
Fernando do Nascimento Saraiva. ---------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de constituição de propriedade
horizontal do imóvel supra identificado, conforme informação dos serviços. --------DELIBERAÇÃO N.º 184 – EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE
COMPROPRIEDADE. ---------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação o seguintes pedido de emissão
de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito
na matriz predial sob o artigo 771º da freguesia de Carvalhal, requerente – Maria
de Lurdes Casal Fernandes Vaz Galhardo Coelho. --------------------------------------------

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de constituição de propriedade
horizontal do imóvel supra identificado, conforme informação dos serviços. --------DELIBERAÇÃO N.º 185 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. -----------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação o pedido de Informação Prévia
referente à construção de um aviário no Lugar do Beco, sito em Alcarva,
freguesia de Ranhados, requerente – Alexandre Reis Amaral. --------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de Informação Prévia supraidentificado, conforme informação dos serviços. --------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. ----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 186 – INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS NO TROÇO URBANO DA
E.N. 331, NA VILA DE MEDA. ----------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 232/DOM, sobre a liberação
da caução de 60% da garantia bancária prestada para a execução da obra em
epígrafe, para cumprimento do disposto no artigo 3º do decreto-lei 190/2012, de
22 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a liberação parcial da garantia bancária, da
obra em epígrafe, nos termos do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto,
conforme informação dos serviços. --------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 187 – RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO
CONCELHO POR CALAMIDADE E INTEMPÉRIES – RECONSTRUÇÃO DO MURO DE
SUPORTE NO CARVALHAL (2007). ---------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 246/DOM, sobre a libertação
de garantia bancária e liquidação de cativos, da obra em epígrafe. -------------------Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de garantias bancárias e
respetivos cativos, da obra em epígrafe conforme informação dos Serviços. ---------DELIBERAÇÃO Nº 188 – LIGAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – CINTURA
RODOVIÁRIA INTERNA. -----------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 248/DOM, sobre a libertação
de garantia bancária e liquidação de cativos, da obra em epígrafe. -------------------Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de garantias bancárias e
respetivos cativos, da obra em epígrafe conforme informação dos Serviços. ----------

DELIBERAÇÃO Nº 189 – LIGAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – CINTURA
RODOVIÁRIA INTERNA – TRABALHOS COMPLEMENTARES. ------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 247/DOM, sobre a libertação
de garantia bancária e liquidação de cativos, da obra em epígrafe. -------------------Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de garantias bancárias e
respetivos cativos, da obra em epígrafe conforme informação dos Serviços. ---------DELIBERAÇÃO Nº 190 – SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO – E.N. 331 PARA LONGROIVA
(2006). ---------------------------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 235/DOM, sobre a libertação
de garantia bancária e liquidação de cativos, da obra em epígrafe.--------------------Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de garantias bancárias e
respetivos cativos, da obra em epígrafe conforme informação dos Serviços. ---------DELIBERAÇÃO Nº 191 – BENEFICIAÇÃO E INFRAESTRUTURAS NO TROÇO URBANO
DA EN 331 NA VILA DE MEDA. --------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 233/2013, sobre a libertação
da garantia bancária, da obra em epígrafe. ---------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de garantias bancárias e
respetivos cativos, da obra em epígrafe conforme informação dos Serviços. ---------DELIBERAÇÃO Nº 192 – REGENERAÇÃO URBANA – REABILITAÇÃO DO BAIRRO DO
CADOIÇO. -----------------------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, Conta Final da obra em epígrafe,
acompanhada da informação nº 251/DOM. --------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a conta final da obra em epígrafe conforme
informação dos Serviços. ---------------------------------------------------------------------------ADITAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 193 – 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL. --------------Presente à reunião, para ratificação despacho do Senhor Presidente da Câmara
que aprovou a 7ª alteração ao orçamento municipal no valor de 87.000,00 euros
(oitenta e sete mil euros). -------------------------------------------------------------------------Deliberado, por maioria ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
aprovação da 7.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s no valor de €87.000,00 (oitenta
e sete mil euros). Absteve-se o Senhor Vereador, João Mourato. -------------------------

DELIBERAÇÃO N.º194 – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO. ----------------------------Presente à reunião, para aprovação, pedido de apoio financeiro, solicitado pela
Junta de Freguesia da Coriscada, no valor de 50.000,00 (cinquenta mil euros)
para à construção do “Centro de receção e interpretação do Vale do Mouro”. ----Deliberado, por unanimidade aprovar o apoio financeiro solicitado pela Junta de
Freguesia da Coriscada, no valor de €50.000,00, para apoio à do “Centro de
receção e interpretação do Vale do Mouro”. O mesmo será pago da seguinte
forma: €10.000,00 (dez mil euros) no ato da assinatura do respetivo protocolo e o
restante durante o ano de 2014. -----------------------------------------------------------------Mais é deliberado, por unanimidade conferir poderes ao Senhor Presidente da
Câmara para outorga do respetivo protocolo. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 195 – EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE
COMPROPRIEDADE. ---------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação o seguintes pedido de emissão
de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico inscrito
na matriz predial sob o artigo 1037º da freguesia do Rabaçal, requerente – Maria
Fernanda Rosa Ribeiro. -----------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de constituição de propriedade
horizontal do imóvel supra identificado, conforme informação dos serviços. --------DELIBERAÇÃO N.º 196 – APROVAÇÃO EM MINUTA DAS DELIBERAÇÕES QUE
ANTECEDEM. ------------------------------------------------------------------------------------------Aprovar, por unanimidade, e em minuta e para efeitos imediatos, as deliberações
que antecedem, nos termos e para cumprimento do que dispõe o n.º 3 e 4 do
artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas e trinta minutos, da qual foi lavrada a
presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada, por todos os
intervenientes. -----------------------------------------------------------------------------------------
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