ATA N.º 19/2013
--- Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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
apresentado dois requerimentos para conhecimento do arrendatário das peixarias
n.º 1 e 2, sito no Mercado Municipal, no qual informa o Município que no dia 30 de
setembro entregará as chaves das mesmas. ----------------------------------------------------- O Executivo tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------- Solicitou, ainda, ao executivo que fossem aditados à ordem de trabalhos os
seguintes assuntos: 1.º “Atribuição de um apoio financeiro à Associação Moto
Clube de Meda”; 2.º “Que a ata da presente reunião fosse aprovada no final, uma
vez que se trata da última reunião do presente mandato”. Todo o executivo
concordou. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vereador João Mourato apresentou a seguinte declaração, que a
seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ “Esta é a última reunião deste mandato autárquico. ------------------------------------Este é pois o momento de saída para alguns e a continuidade para outros. ----------Para mim representa o enceramento da minha atividade autárquica, neste
Município que já vai longa – 28 anos. -----------------------------------------------------------Foi uma enorme honra ter servido o Concelho de Meda e levo a consciência
tranquila do dever cumprido. ---------------------------------------------------------------------Partirei para o Concelho das minhas raízes e naturalidade, onde aceitei integrar as
listas do PS, como presidente da Assembleia Municipal. -----------------------------------Faço-o como sempre estive no Concelho de Meda, com o espirito de servir as
populações e lutar por uma vida melhor dos meus conterrâneos e concidadãos. ----

Ser autarca será sempre uma missão cívica destinada a servir os outros. -------------Com maiores ou menores dificuldades a Meda irá continuar a lutar pelos seus
objetivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------Para mim foi uma honra ter servido o concelho de Meda, que adotei como o meu.
Não guardo rancor de ninguém, perdoo a alguns o que fizeram, mas não vou
esquecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------As pessoas de Meda, levo-as no coração e para elas um bem – haja. -------------------Meda, 27 de Setembro de 2013. João Germano Mourato Leal Pinto Mourato. --------

---------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SÓCIO CULTURAL. --------------------------SETOR ADMINISTRATIVO. -------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 211 – ATA DA REUNIÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2013. ----------Presente à reunião, para aprovação, ata da reunião da Câmara Municipal,
realizada no dia 11 de setembro 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. --------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 212 – LEGALIZAÇÃO DO LOTE 07 DO LOTEAMENTO DO
CADOUÇO. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação, a informação jurídica nº 28/2013, sobre a
legalização do lote n.º 07 do Loteamento do Cadouço - Meda. -------------------------Deliberado por unanimidade concordar com a Informação Jurídica supra
identificada e autorizar a venda do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo
526º da freguesia de Outeiro de Gatos, concelho de Meda pelo preço de um euro
(€1,00) e conferir os necessários poderes ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal para outorgar o título de compra e venda e prestar as declarações
necessárias ao referido fim. ------------------------------------------------------------------------SETOR FINANCEIRO. ---------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO. --------------------------------------------RETIFICAÇÃO DO MAPA DE ENDIVIDAMENTO – OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS E
ATIVO BRUTO. -----------------------------------------------------------------------------------------

Presente à reunião, a Informação n.º 044/2013 para conhecimento da retificação
do mapa de endividamento – Outras Dívidas a Terceiros e Ativo Bruto do
exercício de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------TESOURARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA. ----------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para conhecimento, o resumo diário de tesouraria, relativo
ao dia 24 de setembro de 2013. ------------------------------------------------------------------O qual apresentava um saldo global no valor de um milhão, cento e sessenta e oito
mil, oitocentos e noventa e um euros e vinte e quatro cêntimos (€1.168.891,24),
correspondendo a Operações Orçamentais, oitocentos e cinquenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e sete euros e um cêntimos (€858.457,01) e a Operações
não Orçamentais, trezentos e dez mil, quatrocentos e trinta e quatro euros e vinte
e três cêntimos (€310.434,23). --------------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. ---------------------------------------------------------------PRESENTES À REUNIÃO, PARA CONHECIMENTO, OS SEGUINTES PEDIDOS DE
LICENÇAS DE OBRAS PARTICULARES. ------------------------------------------------------------ Ana Maria Cleto Pimentel e Outro--------------------------------------------------Enxameia
Processo Nº69/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Anabela Fonseca Duarte--------------------------------------------------------------------Meda
Processo Nº73/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ António Joaquim Amado----------------------------------------------------------------Rabaçal
Processo Nº120/DSU/2013 ------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ António José Correia de Oliveira Lemos-----------------------------------------Fontelonga
Processo Nº71/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Artur João Dias--------------------------------------------------------------------------------Meda
Processo Nº74/2013 ----------------------------------------------------------------------------------

DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Bernardino António Guedes Rosa--------------------------------------------------------Meda
Processo Nº67/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------Ermelinda de Lurdes do Nascimento Rosa Amado-----------------------------------Meda
Processo Nº87/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Isaura Maria Pestana Pinto Cardoso--------------------------------------------------Barreira
Processo Nº68/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Jacinta de Fátima bastos Almeida--------------------------------------------------Ranhados
Processo Nº60/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Jorge Manuel Machado Maia Marques----------------------------------------------Rabaçal
Processo Nº38/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Marialvamed, THL, Lda------------------------------------------------------------------Marialva
Processo Nº104/2011--------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Marialvamed, THL, Lda------------------------------------------------------------------Marialva
Processo Nº139/2010 -------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Manuel da Ascenção Azevedo------------------------------------------------------------Meda
Processo Nº179/DSU/2013-------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Maria Celina Amaral Quintela de Barros--------------------------------Outeiro de Gatos
Processo Nº159/DSU/2013-------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Maria Odete Tenera Ferreira-------------------------------------------------------Fontelonga
Processo Nº72/2013----------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Raúl Fernando Reis Lopes------------------------------------------------------------------Meda

Processo Nº177/DSU/2013-------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Raúl Fernando Reis Lopes------------------------------------------------------------------Meda
Processo Nº85/2013----------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Sílvio José Gomes Leocádio-----------------------------------------------------------Carvalhal
Processo Nº70/2013----------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO-----------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 213 – TALHOS DO MERCADO MUNICIPAL – PAGAMENTO DE
TAXAS EM ATRASO. ---------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação, o pedido de pagamento de 50% de taxas em
atraso dos talhos n.º 1 e n.º 3, sitos no Mercado Municipal, do Senhor José Carlos
Leitão Ribeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade indeferir o pedido do senhor José Carlos Leitão,
ficando o mesmo obrigado ao pagamento integral das rendas em atraso, que à
data perfazem o montante de €3.400,00. ------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. ----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 214 – CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DE MEDA. ------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 280/DOM, sobre a liberação
da caução de 30% 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 215 – PEDIDO DE DESAFETAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE
ÀGUA DE ABASTECIMENTO DE MARIALVA.---------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 275/DOM, sobre o assunto
em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade adiar a decisão deste assunto para uma próxima
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ADITAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 209 – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO. ----------------------------Presente à reunião, para aprovação, pedido de apoio financeiro, solicitado pela
Associação Moto Clube de Meda, no valor de 1.000,00 (mil euros) para apoio à
“Feira das Associações – Demonstração de Trial”. ------------------------------------------Deliberado, por unanimidade aprovar o apoio financeiro solicitado pela referida
Associação, no valor de €1.000,00, para apoio à “Feira das Associações –
Demonstração de Trial”. ----------------------------------------------------------------------------Mais é deliberado, por unanimidade conferir poderes necessários ao Senhor
Presidente da Câmara para outorga do respetivo protocolo. -----------------------------ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou
encerrada a reunião, eram onze horas, da qual foi lavrada a presente ata que,
depois de lida e achada conforme foi aprovada e vai ser assinada, por todos os
intervenientes. -----------------------------------------------------------------------------------------
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