ATA N.º 07/2013
--- Aos dezasseis dias do mês de abril 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. ---------- O Senhor Presidente solicitou que fossem aditados à ordem de trabalhos os
seguintes assuntos: 1.º “Proposta de Regulamento do Centro Municipal de Recolha
Oficial de Animais de Companhia” e 2.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. ------------------------ O Senhor Vereador do PPD/PSD, João Mourato informou o executivo: ---------------- “O Senhor Embaixador Adriano de Carvalho, telefonou-me, ontem, para me
informar que, ele iria doar, por sua vontade e do seu irmão, falecido, Augusto César
de Carvalho, cerca de seis mil livros da biblioteca particular da família. ------------------ Portanto, seria conveniente o município disponibilizar uma área condigna para
estes livros na Biblioteca Municipal”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------------DIVISÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E SÓCIO CULTURAL. --------------------------SETOR ADMINISTRATIVO. -------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 76 – ATA DA REUNIÃO DE 27 DE MARÇO DE 2013. ----------------Presente à reunião, para aprovação, ata da reunião da Câmara Municipal,
realizada no dia 27 de março 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. ---------------------------------------------------
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DELIBERAÇÃO N.º 77 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE
2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta n.º 22/2013, do
Senhor Presidente da Câmara sobre a 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal para o
ano de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a 2.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 78 – 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 – 1 postos de trabalho na categoria de Técnico Superior –
Medicina Veterinária. -------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Presidente da Câmara para a abertura de procedimento concursal e remeter o
mesmo para autorização da Assembleia Municipal. -----------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 79 – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS
CONCURSAIS. ------------------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta do Senhor Presidente
da Câmara sobre a autorização para abertura de procedimentos concursais por
tempo indeterminado (internos). ---------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Presidente da Câmara para a abertura de procedimentos concursais e remeter os
mesmos para autorização da Assembleia Municipal. ----------------------------------------SETOR FINANCEIRO. ---------------------------------------------------------------------------------CONTABILIDADE E FINANÇAS. --------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 80 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ------------------Presente à reunião para apreciação e aprovação os documentos de prestação de
contas, referentes ao ano económico de 2012, da ADL – Águas de Longroiva,
Exploração e Gestão Águas Termais, E.E.M. --------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE MÊDA
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Deliberado, por maioria aprovar os documentos de prestação de contas,
referentes ao ano económico de 2012, da ADL – Águas de Longroiva, Exploração e
Gestão Águas Termais, E.E.M. Absteve-se o Senhor Vereador do PPD/PSD, João
Mourato. ------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 81 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ------------------Presente à reunião para apreciação e aprovação os documentos de prestação de
contas, referentes ao ano económico de 2012, da Nova Meda – Empresa Gestora
de Equipamentos Municipais, E.E.M. -----------------------------------------------------------Deliberado, por maioria aprovar os documentos de prestação de contas,
referentes ao ano económico de 2012, da Nova Meda – Empresa Gestora de
Equipamentos Municipais, E.E.M. Absteve-se o Senhor Vereador do PPD/PSD, João
Mourato. ------------------------------------------------------------------------------------------------SERVIÇO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO. --------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 82 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012. --------------------------------Presente à reunião, informação n.º 15/2013, para apreciação e votação dos
documentos de prestação de contas do exercício de 2012 do Município de Mêda.
Deliberado, por maioria aprovar os documentos de prestação de contas, do
exercício de 2012 do Município de Meda. Absteve-se o Senhor Vereador do
PPD/PSD, João Mourato. ---------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 83 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2012. -------------------------------Presente à reunião, a Informação n.º 16/2013, relativa à não apresentação da
consolidação de contas do exercício de 2012. -----------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------TESOURARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------SITUAÇÃO FINANCEIRA. ----------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para conhecimento, o resumo diário de tesouraria, relativo
ao dia 15 de abril de 2013. -------------------------------------------------------------------------O qual apresentava um saldo global no valor de um milhão, duzentos e setenta e
nove mil, duzentos e sessenta euros e oitenta e sete cêntimos (€1.279.260,87),
correspondendo a Operações Orçamentais, um milhão, nove mil, quinhentos e
quarenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos (€1.009.542,47) e a Operações
CÂMARA MUNICIPAL DE MÊDA

3

não Orçamentais, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e dezoito euros e
quarenta cêntimos (€269.718,40). ---------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. ---------------------------------------------------------------PRESENTES À REUNIÃO, PARA CONHECIMENTO, OS SEGUINTES PEDIDOS DE
LICENÇAS DE OBRAS PARTICULARES. ---------------------------------------------------------- Francisco José Moreira---------------------------------------------------------------------Meda
Processo Nº31/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Carlos Manuel Amaral Tomé------------------------------------------------------------Rabaçal
Processo Nº32/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ Maria Emília Batista Neves e Outros-----------------------------------------------Coriscada
Processo Nº1/2013 -----------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Anastácio António Soares------------------------------------------------------------------Meda
Processo Nº35/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO------------------------------------------------------------------------------------------------ Artur Jorge Seixas Vasques----------------------------------------------------------------Meda
Processo Nº121/2011 -------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ António Carlos do Amaral Correia--------------------------------------------------Coriscada
Processo Nº29/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------ João dos Santos Saraiva Sobral---------------------------------------------------------Alcarva
Processo Nº28/2013 ---------------------------------------------------------------------------------DEFERIDO -----------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. ----------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 84 – POLO TERMAL DE LONGROIVA – CONSTRUÇÃO DO
BALNEÁRIO TERMAL. --------------------------------------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE MÊDA
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Presente à reunião, para aprovação, informação nº 84/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 cativos
da obra em epígrafe conforme informação. ---------------------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 85 – REGENERAÇÃO URBANA – REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO
DO CADOIÇO - MEDA. -------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, informação nº 91/DOM, dos Serviços
Técnicos, referente à Revisão de Preços Provisória, no valor de € 3.046,38 da
obra em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a revisão de preços provisória, no valor de
€3.046,38, da obra em epígrafe conforme informação. ------------------------------------DELIBERAÇÃO Nº 86 – CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO MUNICIPAL DE
MEDA.----------------------------------------------------------------------------------------------------Presente à reunião, para aprovação, Conta Final da obra em epígrafe,
acompanhada da informação nº 97/DOM.----------------------------------------------------Deliberado por unanimidade aprovar a conta final da obra em epígrafe conforme
informação. --------------------------------------------------------------------------------------------ADITAMENTO: ----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 87 – PROPOSTA DE REGULAMENTO. -----------------------------------Presente à reunião, para apreciação e aprovação, proposta de projeto de
Regulamento do Centro Municipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia. Deliberado, por unanimidade aprovar o projeto de regulamento e proceder em
conformidade. -----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 88 – 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
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presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada, por todos os
intervenientes. ----------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________
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