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ATA N.º 03/2013 

 

--- Aos dezanove dias do mês de fevereiro 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 fosse aditado à ordem de trabalhos o seguinte 

assunto: 1.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 14 – ATA DA REUNIÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2013. ---------------- 

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

realizada no dia 22 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 Nº 15 – PROPOSTA DE ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL. ----  

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 2/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara no que concerne à escritura de justificação notarial 

relativo ao prédio urbano inscrito na matriz sob o n.º 301 da freguesia de Meda. - 

Deliberado por unanimidade autorizar a realização da escritura de justificação 

notarial e conferir os necessários poderes ao Senhor Presidente da Câmara para 

outorgar a referida escritura e prestar as declarações necessárias ao referido fim. -  

DELIBERAÇÃO Nº 16 – PROPOSTA DE ESCRITURA DE JUSTIFICAÇÃO NOTARIAL. ---- 
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Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 3/2013 do 

Senhor Presidente da Câmara no que concerne à escritura de justificação notarial 

relativo ao prédio urbano inscrito na matriz sob o n.º 947 da freguesia de Meda. - 

Deliberado por unanimidade autorizar a realização da escritura de justificação 

notarial e conferir os necessários poderes ao Senhor Presidente da Câmara para 

outorgar a referida escritura e prestar as declarações necessárias ao referido fim. -  

DELIBERAÇÃO N.º 17 – PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO E A CASA DO FUTEBOL CLUBE DO PORTO. ------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 5/2013, do 

Senhor Vereador da Cultura para celebrar um protocolo com a Casa do Futebol 

Clube do Porto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta e atribuir o apoio financeiro no 

valor de €3.000,00, à Casa do Futebol Clube do Porto de Meda e conferir os 

necessários poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o respetivo 

protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 18 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 6/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara sobre a 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o 

ano de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal para o 

ano de 2013, conforme proposta anexa, e remeter o mesmo para aprovação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 19 – PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO – CONTRATO DE AVENÇA.  

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 7/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara sobre a emissão de parecer prévio para a 

contratação de um Médico Veterinário na modalidade de Avença. -------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta e emitir parecer prévio favorável 

à contratação, na modalidade de avença, de um Médico Veterinário, conforme 

proposta anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO N.º 20 – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta do Senhor Presidente 

da Câmara sobre a autorização para abertura de procedimento concursal por 

tempo indeterminado (interno) – 1 postos de trabalho na categoria de Técnico 

Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor 

Presidente da Câmara para a abertura de procedimento concursal. --------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 21 – APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE DEMISSÃO DO 

PRESIDENTE NÃO EZECUTIVO, PAULO JORGE SANTOS DIAS ESTEVES DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL, NOVA MEDA, E.E.M. - 

Presente à reunião, para aprovação, o pedido de demissão apresentado pelo 

Presidente do conselho de administração da empresa municipal Nova Meda, 

E.E.M., Paulo Jorge Santos Dias Esteves. ------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aceitar o pedido de demissão apresentado pelo 

Presidente do conselho de administração da empresa municipal Nova Meda, 

E.E.M., Paulo Jorge Santos Dias Esteves. --------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO N.º 22 – PROPOSTA DE CONCESSÃO DO EDIFÍCIO TERMAL DE 

LONGROIVA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 12/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara, sobre a concessão do Edifício Termal de Longroiva 

bem como a exploração e gestão das águas termais e demais atividades ligadas 

ao termalismo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por maioria aprovar a concessão do Edifício Termal de Longroiva bem 

como a exploração e gestão das águas termais e demais atividades ligadas ao 

termalismo através da realização de um procedimento por Hasta Pública, 

conforme proposta anexa. -------------------------------------------------------------------------- 

Mais é deliberado, por maioria, aprovar o respetivo Programa e Caderno de 

Encargos, e remeter o assunto à aprovação da Assembleia Municipal. Absteve-se o 

Senhor Vereador do PPD/PSD, João Mourato. ------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 23 – PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO. -------------------- 
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Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 04/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara sobre a nomeação da Comissão que irá presidir à 

Haste Pública de concessão da exploração e gestão das águas termais de 

Longroiva e demais atividades ligadas ao termalismo. ------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a comissão que irá presidir à Hasta Pública da 

Concessão do Edifício Termal de Longroiva bem como a exploração e gestão das 

águas termais e demais atividades ligadas ao Termalismo, conforme proposta 

anexa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 24 – PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL. ---- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 10/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara, de dissolução da empresa municipal Nova Meda-

Empresa Gestora de Equipamentos Municipais, E.E.M.. ----------------------------------- 

Deliberado por maioria, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente 

da Câmara sobre a dissolução da empresa municipal Nova Meda-Empresa Gestora 

de Equipamentos Municipais, E.E.M., tendo em conta que estão confirmados os 

preceitos de incumprimento vertidos no n.º 1 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto, conforme proposta anexa, e propor à Assembleia Municipal, que 

esta aprove, nos termos do n.º 2 do artigo 61.º da sobredita Lei, a dissolução 

empresa municipal Nova Meda-Empresa Gestora de Equipamentos Municipais, 

E.E.M.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Absteve-se o Senhor Vereador do PPD/PSD, João Mourato. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 25 – PROPOSTA DE DISSOLUÇÃO DA EMPRESA MUNICIPAL. ---- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 11/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara, de dissolução da empresa municipal ADL – Águas 

de Longroiva, Exploração e Gestão de Águas Termais, E.E.M.. --------------------------- 

Deliberado por maioria, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente 

da Câmara sobre a dissolução da empresa municipal ADL – Águas de Longroiva, 

Exploração e Gestão de Águas Termais, E.E.M., conforme proposta anexa, e propor 

à Assembleia Municipal, que esta aprove, nos termos do n.º 2 do artigo 61.º da Lei, 

n.º 50/2013, de 31 de agosto, a dissolução empresa municipal ADL – Águas de 

Longroiva, Exploração e Gestão de Águas Termais, E.E.M.. --------------------------------- 
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Absteve-se o Senhor Vereador do PPD/PSD, João Mourato. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 26 – PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O 

MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

MEDA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta, n.º 14/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara para celebrar um protocolo com a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Meda. ----------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a proposta e atribuir o apoio financeiro no 

valor de €20.000,00, à Associação Humanitária dos bombeiros Voluntários de 

Meda e conferir os necessários poderes ao Senhor Presidente da Câmara para 

outorgar o respetivo protocolo de colaboração. ---------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO N.º 27 – LIBERTAÇÃO DE CATIVOS. ------------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, informação nº 4 do Setor de 

Contabilidade sobre libertação de cativos da obra “Recuperação e reparação de 

infraestruturas do Concelho por calamidades e intempéries-reconstrução do muro de 

suporte em Longroiva” ao empreiteiro Eduardo António Sousa Lopes, no valor de 

€609,64. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a libertação de cativos da obra em epígrafe 

ao empreiteiro Eduardo António sousa Lopes, conforme informação dos serviços. -- 

DELIBERAÇÃO N.º 28 – 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO. --------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação proposta, n.º 13/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara, da 1.ª Alteração ao Orçamento no valor de 

€60.050,00 (sessenta mil, e cinquenta euros). ------------------------------------------------ 

Deliberado, por maioria aprovar a 1.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s no valor de 

€19.150,00 (dezanove mil, cento e cinquenta euros). ---------------------------------------- 

Absteve-se o Senhor Vereador do PPD/PSD, João Mourato. ------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 29 – FLUXOS DE CAIXA. ----------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação proposta, n.º 08/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara, sobre o mapa de Fluxo de Caixa – Resumo de2013.  
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Deliberado por unanimidade aprovar a antecipação do Mapa de Fluxo de Caixa 

Resumo, integrante da conta de gerência de 2012, conforme proposta anexa, e 

remeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 30 – TRANSFERENCIAS PARA AS EMPRESAS MUNICIPAIS. -------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação proposta, n.º 09/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara, relativa às transferências para as empresas 

municipais no âmbito do equilíbrio de contas. --------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a cobertura dos resultados líquidos antes de 

imposto e consequentemente as respetivas transferências para as empresas 

municipais ADL – Águas de Longroiva, Exploração e Gestão de Águas Termais, E. 

E.M. e NOVA MEDA – Empresa Gestora de Equipamentos Municipais, E. E. M., 

conforme proposta anexa. -------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 31 – 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL. ----------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação proposta, n.º 15/2013, do 

Senhor Presidente da Câmara, da 2.ª Revisão Orçamental no valor de 

€850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil euros). --------------------------------------------- 

Deliberado, por maioria aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento e GOP´s no valor de 

€850.000,00 (dezanove mil, cento e cinquenta euros), conforme proposta em 

anexo, e propor à Assembleia Municipal a sua aprovação. --------------------------------- 

Absteve-se o Senhor Vereador do PPD/PSD, João Mourato. ------------------------------- 

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

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

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

ao dia 18 de fevereiro de 2013. ------------------------------------------------------------------- 

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

nove mil, quatrocentos e trinta euros e nove cêntimos (€1.249.430,09), 

correspondendo a Operações Orçamentais, novecentos e noventa e quatro mil, 

quinhentos e setenta e sete euros e vinte cêntimos (€994.577,20) e a Operações 

não Orçamentais, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois 

euros e oitenta e nove cêntimos (€254.852,89). ----------------------------------------------- 

O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. ---------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 32 – EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação o seguinte pedido de emissão 

de parecer favorável à constituição de compropriedade do prédio rústico com o 

artigo matricial n.º 91, da freguesia do Aveloso, requerente – Carla Silva 

Sequeira, Advogada CP 568C. --------------------------------------------------------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a emissão de parecer favorável à constituição 

de compropriedade, conforme informação dos serviços. ----------------------------------- 

PRESENTE À REUNIÃO, PARA CONHECIMENTO, OS SEGUINTES PEDIDOS DE 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES. -------------------------------------------------- 

- Natura Empreendimentos, Lda---------------------------------------------Outeiro de Gatos 

Processo Nº 22 /2012.-------------------------------------------------------------------------------- 

Deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Cátia Solange Leal Franco-------------------------------------------------------------Paipenela 

Processo Nº 11 /2013.-------------------------------------------------------------------------------- 

Deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quinta do Vale D’Aldeia SA-------------------------------------------------Outeiro de Gatos 

Processo Nº 4 /2013.--------------------------------------------------------------------------------- 

Deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- José Manuel Lopes Carrega----------------------------------------------------------------Meda 

Processo Nº 122 /2012.------------------------------------------------------------------------------ 

Deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Amélia do Nascimento Ferreira-----------------------------------------------------------Meda 

Processo Nº 12 /2013.-------------------------------------------------------------------------------- 

Deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pimentel e Sofia, Lda-------------------------------------------------------------------Ranhados 

Processo Nº 2 /2013.-------------------------------------------------------------------------------- 

Deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Margarida Maria Tavares Saraiva---------------------------------------------------Coriscada 

Processo Nº 10 /2013.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Luisa do Carmo Branco Gomes Ferreira---------------------------------------------Rabaçal 

Processo nº 9/2013.---------------------------------------------------------------------------------- 

Deferido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO N.º 33 – CADUCIDADE DE PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES. - 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, informação n.º 20/DSU, sobre 

a caducidade de processos de obras particulares em fase de aprovação final. ------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a caducidade de processos de obras 

particulares em fase de aprovação final, conforme informação dos serviços. --------- 

DELIBERAÇÃO N.º 34 – CADUCIDADE DE PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES. - 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, informação n.º 21/DSU, sobre 

a caducidade de processos de obras particulares em fase de aprovação do 

projeto de arquitetura. ------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar a caducidade de processos de obras 

particulares em fase de aprovação do projeto de arquitetura, conforme 

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

DELIBERAÇÃO N.º 35 – CADUCIDADE DE PROCESSOS DE OBRAS. ---------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação, informação n.º 22/DSU, sobre 

a caducidade de processos de obras em fase de aprovação final - Loteamentos. -- 

Deliberado por unanimidade aprovar a caducidade de processos de obras em fase 

de aprovação final - Loteamentos, conforme informação dos serviços. ----------------- 

DELIBERAÇÃO N.º 36 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação Informação nº 21/2013 – DSU, 

sobre o pedido de Informação Prévia referente à construção de edifício para 

arrumos agrícolas, na Rua do Fundo do Povo, freguesia do Vale Flor, num prédio 

registado sob os artigos matriciais n.º 103 e 110, requerente – Álvaro Américo 

Sobral Ferraz. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade aprovar o pedido de Informação Prévia sobre a 

construção de edifício de apoio à atividade agrícola, conforme informação do 

serviço. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO N.º 37 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ------------------------------- 

Presente à reunião, para apreciação e aprovação Informação nº 20/2013 – DSU, 

sobre o pedido de Informação Prévia referente à construção de edifício para 

instalar uma melaria, no Lugar do “Campo Dianteiro” – Relva, freguesia de 

Longroiva, requerente – Paulo Alexandre Patrocínio Amado. ---------------------------- 

Deliberado, por unanimidade aprovar o pedido de Informação Prévia sobre a 

construção de edifício para instalar uma melaria, conforme informação do serviço.  

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

DELIBERAÇÃO Nº 38 – BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO AGRÍCOLA VALE DO PEREIRO 

– CORNALHEIRA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 25/DOM, referente à 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde, da obra em epígrafe. ---------------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar o Plano de Segurança e Saúde da obra em 

epígrafe, conforme informação dos serviços. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO Nº 39 – BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO RURAL 

VALE DO OLMO – EN 102. --------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, Auto de Medição – 2ª situação de trabalhos 

normais no valor de € 40.444,94, da obra em epígrafe. ------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar o auto de medição n.º 2, no valor de 

€40.444,94 e proceder ao seu pagamento ao empreiteiro Gualdim Anciães Amado 

& Filhos, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO Nº 40 – RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO 

CONCELHO POR CALAMIDADE E INTEMPÉRIES – RECONSTRUÇÃO DO MURO DE 

SUPORTE NO CARVALHAL. -------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 30/DOM, sobre a liberação 

de 90% 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 parcialmente da garantia 

bancária, da obra em epígrafe, nos termos do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de 

agosto, conforme informação dos serviços. ---------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO Nº 41 – CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS – ACESSO À CAPELA DE 

NOSSA SENHORA DO CAMPO – RANHADOS (2008). ---------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 28/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 aprovar a liberação parcialmente 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 42 – REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DO RECINTO DA CAPELA DE 

NOSSA SENHORA DE BELÉM – FONTELONGA (2008). ----------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 29/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 aprovar a liberação parcialmente 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 43 – CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTOS – PAVIMENTAÇÃO DO 

LARGO DOS CANCELOS (2008). -------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 32/DOM, sobre a liberação 

de 90% 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 parcialmente 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 44 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE CAMPISMO E PARQUE DE 

MERENDAS (2008). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 34/DOM, sobre a liberação 

de 90% 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.  
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Deliberado por unanimidade aprovar a liberação parcialmente 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 45 – REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS URBANAS – PAVIMENTAÇÃO 

DE ARRUAMENTOS NO RABAÇAL (2008).------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 33/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 aprovar a liberação parcialmente 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 46 – RECUPERAÇÃO E REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO 

CONCELHO POR CALAMIDADE E INTEMPÉRIES – RECONSTRUÇÃO DO MURO DE 

SUPORTE EM LONGROIVA.-------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 31/DOM, sobre a libertação 

de garantias bancárias e liquidação de cativos, da obra em epígrafe. ----------------- 

Deliberado por unanimidade aprovar a liquidação de cativos e libertação de 

garantias bancárias ao empreiteiro Eduardo António Sousa Lopes, da obra em 

epígrafe, conforme informação dos serviços. -------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO Nº 47 – BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO 

AGRÍCOLA DA CARVALHEIRA - MEDA.----------------------------------------------------------- 

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

acompanhada da informação nº 19/DOM. --------------------------------------------------- 

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

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

DELIBERAÇÃO Nº 48 – RECLAMAÇÃO SOBRE A COLOCAÇÃO DE SINAL DE 

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA AVENIDA GAGO COUTINHO E SACADURA 

CABRAL EM MEDA.------------------------------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião, informação nº 22/DOM, sobre o assunto em epígrafe. --------- 

Deliberado por unanimidade aprovar e concordar com o teor da informação n.º 

22/DOM e proceder conformidade. -------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO Nº 49 – BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO RURAL 

AVELOSO CHÃOS - PAIPENELA.-------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião, para aprovação, informação nº 385/DOM, sobre o Pedido de 

Cedência de Posição Contratual. ------------------------------------------------------------------ 

Deliberado por unanimidade aprovar e autorizar a cedência de posição contratual 

da obra em epígrafe, conforme informação dos serviços e proceder em 

conformidade. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

DELIBERAÇÃO N.º 50 – 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 doze 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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