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ATA N.º 02/2013 

 

--- Aos vinte e dois dias do mês de janeiro 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, 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. ---------- 

- O Senhor Presidente solicitou que fossem aditados à ordem de trabalhos os 

seguintes assuntos: 1.º “Informação do Serviço de Contabilidade sobre a 

antecipação de fundos disponíveis”; 2.º “Pedido dos Bombeiros Voluntários de 

Meda, para a realização de vistoria e isenção do pagamento das respetivas taxas” 

e 3.º “Que todos os assuntos, da presente reunião, fossem deliberados por 

minuta”. Todo o executivo concordou, assim os assuntos foram aditados à ordem 

de trabalhos para deliberação. --------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SÓCIO CULTURAL. --------------------------- 

SETOR ADMINISTRATIVO. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 05 – ATA DA REUNIÃO DE 09 DE JANEIRO DE 2013. ---------------- 

Presente à reunião, para aprovação, ata da reunião da Câmara Municipal, 

realizada no dia 09 de janeiro 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 N.º 06 – PROPOSTA DE PARCERIA NO ÂMBITO DA SAÚDE ESCOLAR 

- ALUNOS DO 1.º CICLO. ----------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, ofício da empresa SAMPAIO E 

MELO – Consultório Médico Dentário, propondo a celebração de uma parceria 
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com o Município, no âmbito da Saúde Escolar - alunos do 1.º ciclo denominada 

“Mens sana in corpore sano – Uma menta sã num corpo são”. -------------------------- 

Deliberado, por unanimidade aprovar a proposta apresentada pela empresa 

SAMPAIO E MELO – Consultório Médico Dentário no âmbito da Saúde Escolar - 

alunos do 1.º ciclo denominada “Mens sana in corpore sano – Uma menta sã num 

corpo são”. Mais é deliberado, por unanimidade conferir poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara para celebrar o respetivo protocolo. ------------------------------- 

SETOR FINANCEIRO. ---------------------------------------------------------------------------------- 

CONTABILIDADE E FINANÇAS. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 07 – 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL. ----------------------------------------- 

Presente à reunião, para ratificação, despacho do Senhor Presidente da Câmara 

que aprovou a 1.ª Revisão Orçamental no valor de €233.395,00 (duzentos e trinta 

e três mil, trezentos e noventa e cinco euros). ----------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

que aprovou a 1.ª Revisão Orçamental no valor de €233.395,00 (duzentos e trinta e 

três mil, trezentos e noventa e cinco euros). ---------------------------------------------------- 

TESOURARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

SITUAÇÃO FINANCEIRA. ----------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para conhecimento, o resumo diário de tesouraria, relativo 

ao dia 21 de janeiro de 2013. ---------------------------------------------------------------------- 

O qual apresentava um saldo global no valor de um milhão, quatrocentos e 

sessenta e quatro mil, setecentos e sete euros e vinte e quatro cêntimos 

(€1.464.707,24), correspondendo a Operações Orçamentais, um milhão, cento e 

nove mil, duzentos e quarenta e quatro euros e vinte cêntimos (€1.109.244,20) e a 

Operações não Orçamentais, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e 

dezanove euros e cinquenta e oito cêntimos (€354.319,58). ------------------------------- 

O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. ------------------------------------------------------------ 

PRESENTES À REUNIÃO, PARA CONHECIMENTO, OS SEGUINTES PEDIDOS DE 

LICENÇAS DE OBRAS PARTICULARES. ----------------------------------------------------------- 

- António Joaquim Ferreira Moreira-------------------------------------------------------Meda 
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Processo Nº7/2013------------------------------------------------------------------------------------ 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- António Luís Carvalho Ventura Fonseca------------------------------------------------Meda 

Processo Nº3/2011 – Auto de Receção Provisório------------------------------------------- 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Amável dos Santos Pimentel---------------------------------------------------------Ranhados 

Processo Nº131/2012--------------------------------------------------------------------------------- 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Eliodoro do Nascimento Marques ----------------------------------------------------Rabaçal 

Processo Nº5/2013------------------------------------------------------------------------------------ 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- João Paulo Fonseca Rebelo----------------------------------------------------------------Prova 

Processo Nº129/2012--------------------------------------------------------------------------------- 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- José Mário Brígida Rodrigues ---------------------------------------------------------Marialva 

Processo Nº126/2012--------------------------------------------------------------------------------- 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- José Carlos da Silva Felício-------------------------------------------------------------Casteição 

Processo Nº33/2012----------------------------------------------------------------------------------- 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Maria de São José Luz Martins---------------------------------------------------------Barreira 

Processo Nº133/2012--------------------------------------------------------------------------------- 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Luís Manuel Lourenço Cardoso-----------------------------------------------------------Meda 

Processo Nº130/2012--------------------------------------------------------------------------------- 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Maria Emília Batista Neves e Outros-----------------------------------------------Coriscada 

Processo Nº1/2013------------------------------------------------------------------------------------ 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Núria Claro Calado Trincheta-----------------------------------------------------------Aveloso 

Processo Nº125/2012--------------------------------------------------------------------------------- 
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DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Quinta do Vale D´Aldeia, S. A.-------------------------------------------------------------Meda 

Processo Nº4/2013------------------------------------------------------------------------------------ 

DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. -----------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO Nº 08 – ARRUAMENTOS EM OUTEIRO DE GATOS (2007). -------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 01/DOM, sobre a liberação 

de 75% 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 liberar parcialmente a 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 09 – CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS NO AVELOSO (2009).---- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 02/DOM, sobre a liberação 

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 liberar parcialmente a 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 10 – CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA DE ACESSO À AVENIDA 25 

DE ABRIL - MEDA.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, Conta Final da obra em epígrafe, 

acompanhada da informação nº 353/DOM. --------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a conta final da obra em epígrafe conforme 

informação dos serviços. ---------------------------------------------------------------------------- 

ADITAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 11 – ANTECIPAÇÃO DE FUNDOS. ----------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação informação n.º 03/2013 do 

serviço de Contabilidade para autorizar a antecipação temporária do aumento 

dos fundos disponíveis. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado, por unanimidade aprovar e autorizar a antecipação temporária de 

fundos disponíveis, conforme informação do serviço. --------------------------------------- 

O Senhor Vereador do PPD/PSD, João Mourato proferiu a seguinte declaração: 

“Voto a favor, porque foi informado que existem compromissos assumidos, 

nomeadamente as transferências para as empresas municipais, o pagamento da 

Iluminação pública, que tem que cumpridos”. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 12 – PEDIDO DE VISTORIA E ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

TAXAS. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação ofício da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Meda, no qual solicita a realização de 

vistoria e isenção do pagamento das respetivas taxas. ------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade autorizar a realização da vistoria para efeitos de 

atribuição da licença de utilização, tendo em conta o projeto de construção N.º 

124/2001, conforme solicitado no ofício. Mais é deliberado por unanimidade 

isentar, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Meda, do 

pagamento de taxas inerentes à realização da vistoria. ------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 13 – 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, 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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