Nº. 03/2013____ATA DA REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DO DIA VINTE DE
FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E TREZE. _____________________________
_____No dia vinte de fevereiro do ano dois mil e treze, nesta cidade de Vila Nova de
Famalicão e Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu a Câmara
Municipal, sob a Presidência do Senhor Arq. Armindo Borges Alves da Costa com a
presença dos Senhores Vereadores, Prof. Dr. José Carlos Reis Campos, Dr. Paulo
Alexandre Matos Cunha, Dr. Ricardo Jorge Costa Mendes, Dr. António Alberto
Brandão Gomes Barbosa, Eng. José Manuel Leitão dos Santos, Dr. Leonel Agostinho
Azevedo Rocha, Dra. Maria José Machado Gonçalves, Dr. Mário de Sousa Passos, Eng.
José Pedro Carvalho de Macedo Ferreira Sena e Dr. Joaquim Orlando Marques
Oliveira. _______________________________________________________________
_____Eram quinze horas e vinte e nove minutos, quando pelo Senhor Presidente, foi
declarada aberta a reunião. ________________________________________________
_____Submetida a aprovação, a ata da reunião de Câmara do dia cinco de fevereiro de
2013, cuja leitura foi dispensada em virtude dos seus textos terem sido previamente
distribuídos nos termos do artigo quarto do Decreto-Lei número quarenta e cinco mil,
trezentos e sessenta e dois, de vinte e um de novembro de mil novecentos e sessenta e
três, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade dos presentes. ________________
_____Nos termos do artigo oitenta e três da Lei número cento e sessenta e nove barra
noventa e nove de dezoito de setembro, por deliberação unânime dos presentes no início
da reunião, foi reconhecida a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos
para além dos incluídos na ordem do dia. _____________________________________
-ANTES DA ORDEM DO DIA:_____________________________________________
INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO:_______________

1 - O SENHOR VEREADOR DR. ORLANDO OLIVEIRA felicitou o Sr. Presidente da
Câmara Municipal, relativamente à decisão da intervenção a realizar na VIM e a uma
intervenção já efetuada no nó de acesso à autoestrada em Seide. ___________________
Alertou ainda para os vários desníveis no piso ao longo da EN 206. ________________
-O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL INFORMOU QUE SE TRATA
DE ESTRADA DA JURISDIÇÃO DA ESTRADAS DE PORTUGAL E QUE A CÂMARA
MUNICIPAL

TEM

EFETUADO VÁRIOS CONTACTOS NO SENTIDO DE

SOLUCIONAR A SITUAÇÃO. ______________________________________________
______________________________________________________________________
-DADA A NECESSIDADE URGENTE DE APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO ANTES DA
ORDEM DO DIA, DA PROPOSTA ABAIXO INDICADA, O SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL, SUBMETEU A VOTAÇÃO A ADMISSIBILIDADE DA
MESMA. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, RECONHECER O CARÁCTER
DE URGÊNCIA E ADMITIR A INCLUSÃO DA REFERIDA PROPOSTA,
ANTES DA ORDEM DO DIA. ____________________________________________
______________________________________________________________________
1 - “VOTO DE CONGRATULAÇÃO PELO TRIUNFO DE DANIEL RODRIGUES
NO CONCURSO PROMOVIDO PELA WORLD PRESS PHOTO” _______________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: ________________
“O Município tem a responsabilidade de reconhecer os famalicenses que contribuem
para a valorização da imagem do nosso concelho a nível nacional e internacional. _____
O jovem famalicense Daniel Rodrigues, da freguesia de Riba de Ave, venceu o primeiro
prémio da categoria “Daily Life”, do concurso promovido pela World Press Photo. ___

A World Press Photo é uma organização não-governamental que tem como finalidade o
desenvolvimento do fotojornalismo a nível mundial. O concurso, que premeia os mais
altos padrões do fotojornalismo, vai na sua 56.ª edição. __________________________
A fotografia premiada é a de um grupo de jovens da Guiné-Bissau, mais concretamente
da aldeia de Dulombi, para onde Daniel Rodrigues foi em setembro de 2012 em missão
humanitária. ____________________________________________________________
Daniel Rodrigues tirou o curso de fotografia no Instituto Português de Fotografia em
2008 e, em seguida, colaborou em jornais de âmbito nacional. ____________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Aprovar o voto de congratulação pela atribuição do primeiro prémio, na categoria de
“Daily Life”, do concurso promovido pela World Press Photo a Daniel Rodrigues. ____
2. Dar conhecimento do presente voto de congratulação ao próprio.” _______________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DA PROPOSTA
APRESENTADA APROVAR UM VOTO DE CONGRATULAÇÃO A DANIEL
RODRIGUES,

PELA

ATRIBUIÇÃO

DO

PRIMEIRO

PRÉMIO,

NA

CATEGORIA DE DAILY LIFE, DO CONCURSO PROMOVIDO PELA
WORLD PRESS PHOTO. _______________________________________________
-DAR CONHECIMENTO DO PRESENTE VOTO DE CONGRATULAÇÃO AO
PRÓPRIO. ____________________________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
-ASSUNTOS INSCRITOS NA AGENDA DE TRABALHOS E DELIBERAÇÕES
PROFERIDAS: _________________________________________________________

DA PRESIDÊNCIA: __________________________________________
1 - “1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL” _____________________________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: ________________
“Considerando a necessidade de se proceder a reajustamentos nas dotações do Plano de
Atividades e Orçamento. __________________________________________________
Proponho que a Câmara Municipal aprove, ao abrigo do ponto 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL,
publicado no Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, as modificações às “Grandes
Opções do Plano e Orçamento de 2013”, discriminadas nos termos dos quadros anexos
à proposta.” ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR MAIORIA, NOS TERMOS DA PROPOSTA
APRESENTADA, APROVAR A PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE
ACORDO COM OS QUADROS APRESENTADOS, CUJO TEOR FICA A
FAZER PARTE INTEGRANTE DA ATA POR APENSO AO RESPETIVO
LIVRO. _______________________________________________________________
-ABSTIVERAM-SE

OS

SENHORES

VEREADORES

ELEITOS

PELO

PARTIDO SOCIALISTA.________________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
2 - “1ª. REVISÃO ORÇAMENTAL” ________________________________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: ________________
“Considerando a necessidade de se proceder a reajustamentos nas dotações do Plano de
Atividades e Orçamento. __________________________________________________

Proponho que a Câmara Municipal aprove, ao abrigo do ponto 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL,
publicado no Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, as modificações às “Grandes
Opções do Plano e Orçamento de 2013”, discriminadas nos termos dos quadros anexos
à proposta.” ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR MAIORIA, COM OITO VOTOS A FAVOR, SETE
DA COLIGAÇÃO PSD/CDS-PP E UM DO SENHOR VEREADOR DO
PARTIDO SOCIALISTA PROF. DR. JOSÉ CARLOS REIS CAMPOS,
APROVAR NOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA, A PRIMEIRA
REVISÃO

ORÇAMENTAL

DE

ACORDO

COM

OS

QUADROS

APRESENTADOS, CUJO TEOR FICA A FAZER PARTE INTEGRANTE DA
ATA POR APENSO AO RESPETIVO LIVRO. _____________________________
-MAIS FOI DELIBERADO POR MAIORIA, SUBMETER A PRESENTE
PROPOSTA A APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NOS TERMOS
E PARA OS EFEITOS PREVISTOS NA LEI. ______________________________
-ABSTIVERAM-SE

OS

SENHORES

VEREADORES

ELEITOS

PELO

PARTIDO SOCIALISTA DR. ANTÓNIO ALBERTO BRANDÃO GOMES
BARBOSA, DRA. MARIA JOSÉ MACHADO GONÇALVES E DR. JOAQUIM
ORLANDO MARQUES OLIVEIRA. ______________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
3 - “EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE MÉDIO PRAZO 1.000.000,00€” ____________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: _______________

“Considerando que no final de 2012 o endividamento de MLP do Município de Vila
Nova de Famalicão, que releva para os respetivos limites, era de 23.651.034€, para um
limite de 25.733.400€. ____________________________________________________
Considerando que durante o ano de 2013, o Município de Vila Nova de Famalicão irá
proceder à utilização de empréstimos anteriormente contratados no montante de
2.008.922€. _____________________________________________________________
Considerando que durante o ano de 2013, o município irá proceder a amortizações de
empréstimos, que relevam para os limites de endividamento, no montante de
3.082.234€. _____________________________________________________________
Considerando que o OE 2013 define que o limite de endividamento de MLP se mantém
em 25.733.400€. _________________________________________________________
Considerando que a Câmara Municipal tem acautelado, na contração de empréstimos de
médio e longo prazos, os princípios orientadores do endividamento autárquico,
nomeadamente a garantia de uma distribuição equilibrada de custos pelos vários
orçamentos anuais, e a prevenção de excessiva concentração temporal de amortização. _
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
Proceder à contração de um empréstimo de médio prazo até ao montante de
1.000.000,00€ (um milhão de euros), por um período de 10 anos, junto da instituição
financeira que ofereça melhores condições de financiamento, para a obra constante do
quadro anexo ao processo.” ________________________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DA PROPOSTA
APRESENTADA, PROCEDER À CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE
MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO VALOR DE 1.000.000€, POR UM
PERÍODO DE 10 ANOS, JUNTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE

CONCEDA MELHORES CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO, PARA A
OBRA CONSTANTE DO QUADRO ANEXO, CUJO TEOR FICA A FAZER
PARTE INTEGRANTE DA ATA POR APENSO AO RESPETIVO LIVRO. ____
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
4 - “RECRUTAMENTO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO EM
FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO INDETERMINADO, NA ÁREA DE APOIO
TÉCNICO EM FOTOGRAFIA” ___________________________________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: _______________
“Após análise aos serviços municipais, com o objetivo de determinar se os
trabalhadores em exercício de funções são em número insuficiente, suficiente ou
excessivo, para prosseguir as atribuições e competências desses serviços, concluiu-se
que o Município tem insuficiência de recursos humanos para ocupação de posto de
trabalho, previsto e não ocupado no seu mapa de pessoal, na carreira e categoria de
Assistente Técnico, relacionado com a execução de trabalhos de fotografia e/ou
microfilmagem, bem como de trabalhos de revelação, catalogação e arquivo do material
fotográfico/vídeo recolhido. _______________________________________________
Deste modo, torna-se premente promover o recrutamento do referido posto de trabalho,
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado,
atendendo a que se trata de uma atividade essencial ao funcionamento dos serviços
municipais a longo prazo, logo de natureza permanente, uma vez que é necessário para
assegurar a cobertura fotográfica/vídeo dos atos oficiais, cerimónias e eventos públicos
promovidos pelo Município, assim como para garantir o tratamento das imagens

recolhidas para posterior divulgação nos meios próprios, bem como a sua catalogação e
arquivo. _______________________________________________________________
Considerando o disposto no n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, que procede à adaptação à administração autárquica da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro, tal recrutamento deve ser precedido de aprovação do órgão executivo. _
Contudo, a Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro e pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou um conjunto de
medidas adicionais de consolidação orçamental, entre as quais se destaca o controlo do
recrutamento de trabalhadores, veio prever que apenas em situações excecionais, a
Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara, pode autorizar esse
recrutamento, ao abrigo do disposto no artigo 9.º e nos n.os 2 e 3, do seu artigo 10.º. ___
Nesse mesmo sentido e à semelhança do que se encontrava previsto no artigo 46.º da
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para 2012), a Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2013), no seu artigo 66.º vem
reforçar e estabelecer novas medidas de controlo do recrutamento de trabalhadores nas
autarquias locais, prevendo que esse apenas ocorra em situações excecionais,
devidamente fundamentadas, sob proposta do órgão executivo ao órgão deliberativo, na
qual deve ser referida a verificação dos requisitos cumulativos previstos nas alíneas a) a
e), do n.º 2 do mesmo artigo 66.º. ___________________________________________
Tais requisitos cumulativos encontram-se cumpridos relativamente ao recrutamento dos
trabalhadores necessários para o preenchimento do posto de trabalho acima
mencionado, conforme será infra referido. ____________________________________
Trata-se de um recrutamento imprescindível para colmatar necessidades permanentes
dos serviços municipais, que se prendem com o levantamento, catalogação e tratamento
de todo o espólio fotográfico do Município, bem como com a cobertura

fotográfica/vídeo dos atos oficiais, cerimónias e eventos públicos promovidos pelos
órgãos e serviços do Município, assim como com o tratamento das imagens recolhidas
para posterior divulgação nos meios próprios e ainda a recolha de imagens e vídeos dos
bens culturais que se afigurem importantes para registo da memória futura. Como tal,
sem aquele recrutamento, o cumprimento das obrigações de serviço público a que o
Município se encontra sujeito e o normal funcionamento dos serviços fica
comprometido, devido à carência de recursos humanos para execução de tal tarefa, uma
vez que não existem trabalhadores no mapa de pessoal do Município de Vila Nova de
Famalicão, em número suficiente, que a possa assegurar (alínea a), do n.º 2 do artigo
66.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro). Tal facto ficará ainda mais afetado uma
vez que o Município tem de reduzir em metade os trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, nos termos do disposto no artigo
59.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. _________________________________
Além disso, a evolução global dos recursos humanos nesta autarquia, tem diminuído
consideravelmente entre os anos de 2008 a 2012, uma vez que o Município de Vila
Nova de Famalicão contabilizava 1324 trabalhadores em 31/12/2008, 1298 em
31/12/2009, 1222 em 31/12/2010, 1038 em 31/12/2011 e 949 em 31/12/2012 conforme
o documento (documento 1) que se anexa (parte final da alínea a), do n.º 2 do artigo 66.º
da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro). ____________________________________
Por outro lado, verifica-se a impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em
causa nos termos previstos nos n.os 1 a 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro ou por recurso a pessoal colocado em situação de mobilidade especial ou a
outros instrumentos de mobilidade (alínea b), do n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro). ______________________________________________

Acresce que, apesar do artigo 33.º-A da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, aditado pela
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, estipular no seu número 4 que o recrutamento de
pessoal em situação de mobilidade especial tem prioridade face ao recrutamento de
pessoal em reserva constituída no próprio órgão ou serviço, efetuado ao abrigo e nos
termos do procedimento prévio de recrutamento de pessoal em situação de mobilidade
especial, este apenas entrará em vigor quando for publicada a Portaria, a que se refere o
n.º 2, do citado artigo 33.º-A, o que ainda não sucedeu até à presente data, conforme a
informação prestada pela GeRAP, enquanto Entidade Gestora da Mobilidade
(documentos 2 e 3). ______________________________________________________
Por sua vez, os encargos com o recrutamento em causa encontram-se devidamente
previstos no orçamento do Município para o corrente ano, em concreto no orçamento da
despesa, na rubrica com a seguinte classificação: orgânica 0102 e económica
01.01.04.04, com a designação recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
(alínea c), do n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro). Além disso,
a despesa com os encargos mensais dos novos trabalhadores a recrutar, não será
superior à que resultaria com os encargos mensais com os trabalhadores saídos. _______
Relativamente ao cumprimento dos deveres de informação previstos no artigo 50.º da
Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, o mesmo foi cumprido pelo Município, conforme pode
ser observado nos documentos (documentos 4 e 5) que se anexam (alínea d), do n.º 2 do
artigo 66.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro). ___________________________
Por último, o Município de Vila Nova de Famalicão, mesmo com o recrutamento deste
novo posto de trabalho, cumprirá a medida de redução mínima estipulada em 2 % no
número de trabalhadores existentes em 31 de dezembro de 2012, prevista no n.º 1 do
artigo 65.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. ___________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________

Submeter à Assembleia Municipal para que esta autorize, nos termos do disposto no n.º
2 do artigo 66.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, o recrutamento, na
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de:
- 1 (um) trabalhador para exercer as funções relacionadas com as atribuições,
competências e atividades para a área de apoio técnico em Fotografia, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de
um posto de trabalho, na carreira e categoria de Assistente Técnico, previsto e não
ocupado no mapa de pessoal deste Município, aprovado para o ano de 2013.” ________
______________________________________________________________________
______DELIBERADO POR MAIORIA, SUBMETER A APROVAÇÃO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL O RECRUTAMENTO NA MODALIDADE DE
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO
INDETERMINADO, NOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA. _______
-VOTARAM CONTRA OS SENHORES VEREADORES ELEITOS PELO
PARTIDO SOCIALISTA. _______________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
5 - “CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA
MODALIDADE DE TAREFA” ____________________________________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: _______________
“A celebração de contratos de tarefa, de acordo com o n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 12A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28
de abril (adiante designada por LVCR), apenas pode ter lugar quando cumulativamente:
“a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se revele

inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público;
b) Seja observado o regime legal da aquisição de serviços; c) O contratado comprove ter
regularizado as suas obrigações fiscais e com a segurança social”. _________________
Acresce que, nos termos do n.º 1, do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, a celebração de contratos de
tarefa depende de prévio parecer favorável do órgão executivo relativamente à
verificação do requisito referido na citada alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º da LVCR,
“sendo os termos e a tramitação desse parecer regulados por portaria dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais, das finanças e da Administração
Pública”. _______________________________________________________________
Nesse mesmo sentido, a Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado
para 2013), no n.º 10, do seu artigo 75.º, no seguimento do que já era previsto pela Lei
64-B/2011 (Orçamento do Estado para 2012) e Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro
(Orçamento do Estado para 2011), veio estipular para as autarquias locais, que a
celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, designadamente dos
contratos de prestação de serviços na modalidade de tarefa, agora em análise, carece de
parecer prévio vinculativo do órgão executivo, dependendo este do cumprimento dos
requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 5 do mesmo artigo, bem como da alínea b),
com as necessárias adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela
portaria referida no n.º 1, do artigo 6.º acima mencionado. ________________________
Sucede que, a Portaria 16/2013, de 17 de janeiro, que regulamenta os termos e a
tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças e da Administração Pública, previsto no n.º 4 do mencionado artigo
75.º e nos n.os 4 e 5 do artigo 35.º da LVCR, é aplicável assim exclusivamente à

Administração Central, tal como já tinha anteriormente acontecido com a publicação da
Portaria n.º 9/2012, de 10 de janeiro. ________________________________________
Apesar disso, seguir-se-á o regime instituído pela Portaria nº 16/2013, de 17 de janeiro,
com as devidas adaptações. ________________________________________________
Sendo assim, na ausência ainda de normas de regulamentação para a Administração
Local, quanto aos termos e tramitação do parecer prévio vinculativo, em reuniões de
Câmara Municipal, realizadas nos dias 11 de janeiro de 2012 e 16 de janeiro de 2013,
foi deliberado conceder parecer favorável genérico à celebração ou renovação dos
contratos de prestação de serviços abrangidos pelo disposto do n.º 4, do artigo 75.º da
Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, que venham a ser celebrados ou renovados
durante o ano de 2013, desde que, sobretudo, sejam salvaguardados e garantidos os
seguintes requisitos previstos nas alíneas do n.º 5 do mesmo artigo: a verificação do
disposto no n.º 4 do artigo 35.º da LVCR e da inexistência de pessoal em situação de
mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em
causa (alínea a); a declaração de cabimento orçamental (alínea b) e a observância do
estatuído no n.º 1 do citado artigo 75.º (alínea c). _______________________________
Deste modo, considerando o contrato de tarefa que se pretende celebrar, o qual se dá
conhecimento a esta Câmara Municipal, passar-se-á agora a demonstrar o cumprimento
dos requisitos acima mencionados. __________________________________________
São contratos que têm como objeto a execução de trabalhos específicos, de natureza
excecional, não podendo exceder o termo do prazo contratual inicialmente estabelecido
(n.º 6 do artigo 35.º da LVCR), em que o serviço será prestado e executado pelos
contratados, com autonomia técnica e sem obediência a ordens diretas relativamente ao
modo da sua execução, considerando-se, portanto, como trabalho não subordinado

(alínea a), do n.º 2 e n.º 3 do artigo 35.º da LVCR), revelando-se, por isso,
inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público.
Quanto à obrigação de demonstração de inexistência de pessoal em situação de
mobilidade especial, esta apenas entra em vigor nos termos e condições previstos na
Portaria, a publicar, a que se refere o n.º 2, do artigo 33.º-A da Lei n.º 53/2006, de 7 de
dezembro, aditado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, conforme documentos
em anexo ao processo. ____________________________________________________
Verifica-se a existência de cabimento orçamental, conforme foi atestado pela Divisão
Municipal Financeira. ____________________________________________________
No que diz respeito ao cumprimento do n.º 1, do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31
de dezembro, e por força da aplicação do artigo 27º, também deste diploma, “aos
valores pagos por contratos de aquisição de serviços que, em 2013, venham a renovar-se
ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou, contraparte de contrato vigente em 2012”, o
mesmo não é aplicável aos contratos que se pretendem celebrar, pois estes não se
enquadram na previsão daquela norma. _______________________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere, atendendo à verificação dos
requisitos previstos no n.º 10 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro,
emitir parecer prévio favorável para a celebração do contrato de prestação de serviços,
na modalidade de tarefa, descrito no quadro abaixo indicado, pelo período que decorrerá
até ao dia 31 de julho de 2013, confirmando-se, desta forma, os pareceres prévios
genéricos emitidos por deliberações de 11 de janeiro de 2012 e 16 de janeiro de 2013: _

Objeto

Entidade

NIF

Adjudicatária
Prestação de

Sara Isabel

241921732

Valor

Valor

Cabimento/

Data

da

Hora

Global

Compromis.

Adjudicação

10,00€

3.500,00€ + 839/2013

14/02/2013

serviços de

Vilaça

acompanha

Ferreira

IVA

1085/2013

mento
pedagógico
na área da
natação

______________________________________________________________________
____DELIBERADO POR MAIORIA, TOMAR CONHECIMENTO E EMITIR
PARECER

PRÉVIO

FAVORÁVEL,

RECONHECENDO

QUE

SE

ENCONTRAM GARANTIDOS OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NA LEI,
PARA A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
NA MODALIDADE DE TAREFA, EXPOSTOS NO QUADRO INCLUÍDO NA
PROPOSTA APRESENTADA. ___________________________________________
-ABSTIVERAM-SE

OS

SENHORES

VEREADORES

ELEITOS

PELO

PARTIDO SOCIALISTA. _______________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
6 - “RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA
MODALIDADE DE AVENÇA” ___________________________________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: _______________
“A celebração de contratos de avença, de acordo com o n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º
12-A/2008, de 27 de fevereiro, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 3-B/2010, de
28 de abril (adiante designada por LVCR), apenas pode ter lugar quando
cumulativamente: “a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para o qual se

revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego
público; b) Seja observado o regime legal da aquisição de serviços; c) O contratado
comprove ter regularizado as suas obrigações fiscais e com a segurança social”. ______
Acresce que, nos termos do n.º 1, do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de
setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, a celebração de contratos de
avença depende de prévio parecer favorável do órgão executivo relativamente à
verificação do requisito referido na citada alínea a), do n.º 2, do artigo 35.º da LVCR,
“sendo os termos e a tramitação desse parecer regulados por portaria dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais, das finanças e da Administração
Pública”. _______________________________________________________________
Nesse mesmo sentido, a Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado
para 2013), no seguimento do que já era previsto na Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
dezembro (Orçamento do Estado para 2012) e na Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro
(Orçamento do Estado para 2011), no n.º 10 do seu artigo 75.º veio estipular para as
autarquias locais, que a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de
serviços, designadamente dos contratos de prestação de serviços na modalidade de
avença, agora em análise, carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo,
dependendo este do cumprimento dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 5 do
mesmo artigo, bem como da alínea b), com as necessárias adaptações, sendo os seus
termos e tramitação regulados pela portaria referida no n.º 1, do artigo 6.º acima
mencionado. ____________________________________________________________
Sucede que, apenas foi publicada a Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, que
regulamenta os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, previsto no
n.º 4 do mencionado artigo 75.º e nos n. os 4 e 5 do artigo 35.º da LVCR, aplicável assim

exclusivamente à Administração Central, tal como já tinha anteriormente acontecido
com a publicação das Portarias n.ºs 4-A/2011, de 3 de janeiro e n.º 9/2012, de 10 de
janeiro. ________________________________________________________________
Apesar da ausência ainda de normas de regulamentação para a Administração Local,
quanto aos termos e tramitação do parecer prévio vinculativo, seguir-se-á o regime
instituído pela Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro, com as devidas adaptações. _____
De acordo com os normativos citados, na celebração ou renovação dos contratos de
prestação de serviços, durante o ano de 2013, abrangidos pelo disposto no n.º 4, do
artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, devem ser salvaguardados e
garantidos os seguintes requisitos previstos nas alíneas do n.º 5 do mesmo artigo: a
verificação do disposto no n.º 4 do artigo 35.º da LVCR e a inexistência de pessoal em
situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à
contratação em causa (alínea a); a declaração de cabimento orçamental emitida pelo
órgão, serviço ou entidade requerente (alínea b) e a observância do estatuído no n.º 1 do
citado artigo 75.º (alínea c). _______________________________________________
Deste modo, perante o exposto, dá-se conhecimento da premência na renovação de
quatro contratos de avença, descritos no quadro abaixo indicado, onde se observam os
requisitos acima mencionados, conforme será infra referido, com os quais se pretendeu
dar resposta a diversas necessidades constatadas neste Município, as quais ainda se
mantêm. ______________________________________________________________
São contratos que têm como objeto prestações sucessivas no exercício de profissão
liberal, com retribuição certa mensal, podendo cessar a todo o tempo (n.º 7, do artigo
35.º da LVCR), em que o serviço será prestado e executado pelo contratado, sem
imposição de horário, com autonomia técnica e sem obediência a ordens diretas
relativamente ao modo da sua execução, considerando-se, portanto, como trabalho não

subordinado (alínea a), do n.º 2 e n.º 3 do artigo 35.º da LVCR), revelando-se, por isso,
inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público.
Quanto à obrigação de demonstração de inexistência de pessoal em situação de
mobilidade especial, esta apenas entra em vigor nos termos e condições previstos na
Portaria, a publicar, a que se refere o n.º 2, do artigo 33.º-A da Lei n.º 53/2006, de 7 de
dezembro, aditado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, conforme documentos
em anexo ao processo. ____________________________________________________
Verifica-se a existência de cabimento orçamental, conforme foi atestado pela Divisão
Municipal Financeira. ____________________________________________________
Relativamente ao cumprimento do n.º 1 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, que mantém a aplicação do anteriormente previsto no artigo 26.º da Lei n.º
64-B/2011, de 30 de dezembro e no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de
dezembro, o qual fixa as regras das reduções remuneratórias aos valores pagos,
superiores a 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), por “contratos de aquisição de serviços
que, em 2013, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e, ou,
contraparte de contrato vigente em 2012”, o mesmo não é aplicável aos contratos que se
pretendem renovar com Elsa Marisa Pereira Novais da Rocha, Maria do Rosário
Oliveira e Sérgio Paulo Teixeira Gomes, pois o valor que irá ser pago não é superior a
1.500,00€ (mil e quinhentos euros). Especificamente quanto ao contrato celebrado com
Rui Abílio Moreira Alves, conforme o previsto no n.º 7 do citado artigo 75.º, o mesmo
já tinha sido objeto de redução (deliberação da reunião de Câmara do dia 26 de janeiro
do ano de 2011). _________________________________________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere, atendendo à verificação dos
requisitos previstos no n.º 10 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro,

emitir parecer prévio favorável para a renovação dos contratos de prestação de serviços,
na modalidade de avença, descritos no quadro abaixo indicado, pelo período de um ano:

Entidade
Objeto

Prestação de serviços
na área da ação social

Adjudicatária

Elsa Marisa

Data de
Valor

Valor

Produção de

Mensal

Global

Efeitos

1.500,00€

18.000€ +

01/03/2013

Pereira Novais da

IVA

Rocha

Prestação de assessoria Rui Abílio Moreira 3.877,69€ 46.532,28€ 01/03/2013
financeira

Alves

Prestação de serviços

Maria do Rosário

de animação infanto-

Oliveira

+ IVA

1.500,00€

18.000€ +

03/03/2013

IVA

juvenil na Biblioteca
Camilo Castelo Branco

Exploração do posto de

Sérgio Paulo

transformação e grupo

Teixeira Gomes

gerador de emergência
do Auditório Municipal
da Casa das Artes, do
posto de transformação
da Casa do Escritor e
do Campo de Treinos

445,32€

5.343,84€
+ IVA

07/03/2013

de

Ribeirão

e

exploração

a
da

instalação elétrica da
Piscina

coberta

de

Oliveira de S. Mateus,
das

Piscinas

de

Ribeirão e do Pavilhão
Gimnodesportivo

de

Vermoim
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“A verba em epígrafe tem cabimento orçamental a qual ficou cativa na rubrica
0102/010107; 150102/010107 e 1601/010107 e, os fundos disponíveis são suficientes
para assunção dos compromissos nºs 1177; 1178; 1179 e 1180, efetuados com base no
cabimento 917.” _________________________________________________________
______________________________________________________________________
____DELIBERADO POR MAIORIA, TOMAR CONHECIMENTO E EMITIR
PARECER

PRÉVIO

FAVORÁVEL,

RECONHECENDO

QUE

SE

ENCONTRAM GARANTIDOS OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NA LEI,
PARA A RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
NA MODALIDADE DE AVENÇA, EXPOSTOS NO QUADRO INCLUÍDO NA
PROPOSTA APRESENTADA. ___________________________________________
-ABSTIVERAM-SE

OS

SENHORES

VEREADORES

ELEITOS

PELO

PARTIDO SOCIALISTA.________________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

7 - “FUNDOS DISPONÍVEIS - INTEGRAÇÃO DO SALDO TRANSITADO DE
2012” _________________________________________________________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: _______________
“Considerando que o DL nº 127/2012, de 21 de junho, estabelece os procedimentos
necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso
(LCPA). _______________________________________________________________
Considerando que este DL prevê no seu artigo 5º que integram os fundos disponíveis os
saldos transitados do ano anterior cuja utilização tenha sido autorizada nos termos da
legislação em vigor. _____________________________________________________
Considerando que o “Manual de apoio à aplicação da LCPA no subsetor da
administração local”, elaborado pela DGAL, esclarece na FAQ nº 5 que o saldo de
gerência de operações orçamentais do ano anterior pode ser utilizado para cálculo dos
fundos disponíveis, e que tendo em conta a especificidade no que se refere à sua
utilização na administração local, esta receita encontra-se disponível para utilização a
muito curto prazo, sendo esta utilização distinta da integração do saldo de gerência no
orçamento que ocorre após a aprovação de contas. _____________________________
Pelo exposto, informa-se a Câmara Municipal: ________________________________
Que o saldo da execução orçamental de 2012, no valor de 5.317.459,16€, foi utilizado
no cálculo dos fundos disponíveis para 2013.” _________________________________
______________________________________________________________________
_____A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO DA PRESENTE
INFORMAÇÃO. _______________________________________________________
______________________________________________________________________

DA AÇÃO SOCIAL: __________________________________________

1 - “FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO MARTINHO DE POUSADA DE
SARAMAGOS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO” ______________________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: ________________
“O Município de Vila Nova de Famalicão tem como finalidades estratégicas da sua
atuação a melhoria de qualidade de vida das populações e o crescimento equilibrado e
harmonioso do território concelhio. __________________________________________
Neste âmbito, assume particular importância promover a coesão territorial a nível
concelhio, desenvolvendo os equipamentos de utilização coletiva que desempenham um
papel estruturante na elevação dos padrões de bem-estar das pessoas. _______________
Neste contexto, o apoio do Município à valorização e reabilitação de equipamentos
religiosos constitui uma condição relevante para aprofundar os padrões de coesão
territorial, devido ao papel fundamental que desempenham na vivência sócio-cultural
das populações do nosso concelho. __________________________________________
Considerando que a Capela de Santa Apolónia, situada em Pousada de Saramagos, se
encontrava degradada, houve necessidade de recorrer a obras de reabilitação da mesma,
as quais foram orçamentadas em cerca de 32.000,00 €. __________________________
De modo a fazer face aos compromissos assumidos, a Fábrica da Igreja Paroquial de
São Martinho de Pousada de Saramagos solicitou a colaboração financeira do
Município. _____________________________________________________________
Considerando a relevância de preservar o património religioso enquanto parte integrante
da memória coletiva da comunidade famalicense. _______________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Atribuir à Fábrica da Igreja Paroquial de São Martinho de Pousada de Saramagos,
pessoa coletiva nº 501 736 760, o apoio financeiro de 10.000 €, como comparticipação
nas obras de reabilitação da Capela de Santa Apolónia. __________________________

2. O pagamento da verba atribuída será efetuada de acordo com as disponibilidades
financeiras do Município, e desde que se verifique a existência de fundos disponíveis,
mediante informação escrita a prestar pelos serviços competentes a informar da boa
execução da obra e a formalização do respetivo protocolo. _______________________
3. Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o
protocolo de financiamento à instituição atrás mencionada.” ______________________
Informam os Serviços de Contabilidade: _____________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1138,
efetuados com base no cabimento 891.” ______________________________________
______________________________________________________________________
________DELIBERADO POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR À FÁBRICA DA
IGREJA PAROQUIAL DE SÃO MARTINHO DE POUSADA DE SARAMAGOS,
UM SUBSÍDIO NO MONTANTE DE 10.000€, DESTINADO AOS FINS
PREVISTOS NO PONTO UM DA PROPOSTA, O QUAL SERÁ PAGO DE
ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO,
DESDE QUE SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS DISPONÍVEIS E
MEDIANTE VERIFICAÇÃO DAS OBRAS FEITAS. ________________________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE CONFERIR PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO COM A REFERIDA INSTITUIÇÃO. ___
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
2 - “CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE CASTELÕES - ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO”____________________________________________________________

Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: ________________
“O desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão como uma comunidade mais coesa e
solidária passa pela modernização da rede de equipamentos sociais. ________________
O apoio do Município à modernização da rede de equipamentos sociais no nosso
concelho tem os seguintes objetivos: i) assegurar a cobertura ordenada do território do
concelho por equipamentos sociais; ii) promover a valorização do papel das
organizações da sociedade civil na promoção do desenvolvimento social. ____________
O Centro Social da Paróquia de Castelões é uma instituição particular de solidariedade
social que tem desempenhado um trabalho valioso na promoção do bem-estar das
populações na área nascente do concelho. Neste contexto, tem como uma das suas
principais prioridades a melhoria dos serviços prestados às pessoas servidas pelo pólo
de Pedome, _____________________________________________________________
Assim, o Centro Social da Paróquia de Castelões teve de efetuar obras no pólo de
Pedome, orçamentadas em cerca de 40.000,00 €, nomeadamente a implementação de
um parque infantil no exterior e a requalificação paisagística da zona envolvente. Para
além destas obras, o refeitório foi modernizado e foram realizadas pinturas no interior e
no exterior das instalações do pólo. __________________________________________
De modo a fazer face aos compromissos assumidos, a instituição acima referenciada
solicitou a colaboração financeira do Município. _______________________________
Considerando o papel relevante desempenhado pelo Centro Social da Paróquia de
Castelões na promoção do desenvolvimento social na área nascente do nosso concelho.
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Atribuir ao Centro Social da Paróquia de Castelões, pessoa coletiva n.º 501 193 995,
o apoio financeiro de 15.000,00 €, como comparticipação nas obras efetuadas. _______

2. O pagamento da verba atribuída será efetuada de acordo com as disponibilidades
financeiras do Município, e desde que se verifique a existência de fundos disponíveis,
mediante informação escrita a prestar pelos serviços competentes a informar da boa
execução da obra e a formalização do respetivo protocolo. _______________________
3. Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o
protocolo de financiamento à instituição atrás mencionada.” ______________________
Informam os Serviços de Contabilidade: _____________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1140,
efetuados com base no cabimento 893.” ______________________________________
______________________________________________________________________
________DELIBERADO POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR AO CENTRO
SOCIAL DA PARÓQUIA DE CASTELÕES, UM SUBSÍDIO NO MONTANTE
DE 15.000€, DESTINADO AOS FINS PREVISTOS NO PONTO UM DA
PROPOSTA,

O

QUAL

SERÁ

PAGO

DE

ACORDO

COM

AS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DESDE QUE SE
VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS DISPONÍVEIS E MEDIANTE
VERIFICAÇÃO DAS OBRAS FEITAS. ___________________________________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE CONFERIR PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO COM A REFERIDA INSTITUIÇÃO. ___
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

DO URBANISMO:____________________________________________

1 - “DESPACHOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DA GESTÃO URBANÍSTICA
ENTRE OS DIAS 28 DE JANEIRO E 13 DE FEVEREIRO DE 2013” _____________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: ________________
“Informa-se o executivo camarário que, entre os dias 28 de janeiro e 13 de fevereiro de
2013, ao abrigo das competências próprias e delegadas, foram proferidos os despachos
constantes da listagem anexa, no total de 158, nas condições, pareceres e informações
técnicas dos serviços, cujo teor fica a fazer parte integrante da ata por apenso ao
respetivo livro.” _________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO DA PRESENTE
INFORMAÇÃO. _______________________________________________________
______________________________________________________________________
2 - “ADESÃO AO 2013 EUROPEAN CYCLING CHALLENGE” _________________
Do Senhor Presidente da Câmara Municipal cujo teor se transcreve: ________________
“A cidade de Vila Nova de Famalicão tem sido objeto de uma política concertada para o
seu espaço público, tendo passado por diversos processos de ajustamento do sistema de
circulações viárias e pedonais, com claras melhorias qualitativas em termos de
urbanidade. _____________________________________________________________
Presentemente, encontra-se a ser desenvolvida uma estratégia para a implementação de
uma rede ciclável na cidade de Vila Nova de Famalicão, na qual se enquadram os
projetos, em curso, para a execução dos primeiros troços de ciclovias. Estas obras irão
permitir dotar as nossas ruas e avenidas de vias dedicadas à circulação de bicicletas,
contribuindo para uma maior segurança rodoviária. _____________________________
Para além destas intervenções no espaço publico, é importante alterar os hábitos de
mobilidade dos cidadãos, excessivamente apoiados no uso do automóvel, originando

impactos significativos no ambiente urbano, no congestionamento das nossas cidades e
na saúde pública. ________________________________________________________
Neste âmbito, surgiu a oportunidade do Município de Vila Nova de Famalicão
participar no “European Cycling Challenge 2013”. Trata-se de um projeto promovido
pela Cidade de Bolonha e SRM- Reti e Mobilità SpA, que consiste numa competição
que envolve o uso da bicicleta em várias cidades europeias, apoiada na plataforma
digital de desporto da Endomondo.com. ______________________________________
Esta iniciativa tem como principal objetivo a promoção da mobilidade sustentável e
consequentemente a melhoria da qualidade de vida nas cidades, contribuindo para a
melhoria do seu ambiente._________________________________________________
Trata-se de uma competição onde grupos de ciclistas urbanos medem as distâncias
percorridas de bicicleta durante um mês, quantificando o CO2 não emitido em
comparação com o seu comportamento habitual, para além de outros dados que
caracterizam as viagens. __________________________________________________
As cidades aderentes terão um espaço próprio na plataforma eletrónica do projeto, onde
os seus cidadãos poderão inscrever-se formando uma equipa que competirá com outras
cidades, durante todo o mês de Maio de 2013. As viagens serão registadas por GPS com
o suporte da Endomondo @free App. ________________________________________
Para aderir ao projeto o Município de V. N. de Famalicão deverá formalizar o acordo, e
proceder ao pagamento de 2000 euros. O pagamento será faseado: de 1000 euros até ao
dia 15 de abril, relativo ao acesso à página personalizada e à disponibilização aos
concorrentes da aplicação específica para telemóveis e, posteriormente, os restantes
1000 euros, até ao 7º dia após a entrega do relatório com o tratamento de todos os dados
recolhidos e mapeamento dos percursos. _____________________________________

Trata-se de um projeto com grande interesse para a divulgação das políticas do
município na área da mobilidade sustentável, propondo-se o envolvimento das
associações de ciclistas locais, as “Bué” e os cidadãos em geral, com o objetivo de
promover o uso da bicicleta como meio de transporte. ___________________________
Por outro lado, este projeto colocará a cidade de V. N. de Famalicão na rede europeia da
Endomondo e do programa europeu Civitas Mimosa, o que poderá vir a constituir uma
vantagem em projetos futuros a desenvolver ao nível europeu. ____________________
Considerando por fim, o disposto no artigo 67º, em articulação com a alínea l), do n.º 2,
do artigo 64º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11 de janeiro, que estabelece o quadro de competências, assim como o
regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, assim
como o disposto no artigo 20º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, a qual estabelece o
quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias locais. ______
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere: _______________________
- Aprovar a adesão ao projeto 2013 European Cycling Challenge. __________________
- Conceder poderes ao seu Presidente para outorgar um contrato, cuja minuta se anexa
ao processo, com a Endomondo ApS, no âmbito do projeto 2013 European Cycling
Challenge. _____________________________________________________________
- Autorizar a despesa com o mesmo, no valor global de 2.000,00 euros (dois mil
euros).” ________________________________________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1202,
efetuados com base no cabimento 926.” ______________________________________
______________________________________________________________________

________DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR A ADESÃO AO
PROJETO 2013 EUROPEAN CYCLING CHALLENGE E AUTORIZAR A
REALIZAÇÃO DE DESPESA NO VALOR DE 2000€. _______________________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE CONFERIR PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR UM
CONTRATO COM A ENDOMONDO APS. ________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

DA CULTURA: ______________________________________________
1 - “2º CONCURSO DE FOTOGRAFIA “TURISMO INDUSTRIAL” _____________
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________
“A Camara Municipal de Vila Nova de Famalicão pretende promover 2.º Concurso de
Fotografia, subordinado ao tema “Turismo Industrial”. Este concurso tem o objetivo de
dar a conhecer o diversificado campo do Património Industrial através de uma
linguagem artística universal, como é a arte fotográfica. Desta forma, procura-se realçar
a importância do nosso Património Industrial, numa região muito marcada pela
atividade industrial, a qual foi motor de progresso e desenvolvimento no concelho de
Vila Nova de Famalicão, e de toda a região da Bacia do Ave. _____________________
Por outro lado, pretende dar oportunidade aos criativos, no sentido de que o Património
Industrial lhes mereça um olhar especial e, através da objetiva, possam captar imagens
de uma realidade, até aí, para muitos, desconhecida. ____________________________
Finalmente, procura-se, também, proporcionar uma forma de envolver toda a
comunidade numa recolha de fotografias originais, contribuindo para a promoção e
divulgação do Património Industrial, no papel que este assume no contexto social e

cultural desta região da Bacia do Ave, independentemente da sua idade e nacionalidade,
sejam amadores ou profissionais, residentes ou não nos municípios pertencentes à
região da Bacia do Ave. __________________________________________________
A denominação do Concurso - Turismo Industrial - justifica-se pelo facto de, ao nele
participarem, os concorrentes efetuarem uma autêntica viagem de descoberta pela
região da Bacia do Ave, na procura dos melhores exemplos para captarem com as suas
objetivas. ______________________________________________________________
Na edição deste ano, para além de um Tema Livre, selecionaram-se três outros Temas,
mais específicos, que procuram realçar a importância da água e da energia hidráulica no
processo de industrialização desta região (Água e Indústria), destacar o diversificado
conjunto de máquinas e equipamentos que a tornaram possível (Máquinas e Energia),
ou salientar as soluções específicas encontradas na Bacia do Ave para a resolução do
problema do afluxo da mão-de-obra necessária à laboração das fábricas (Habitação
Operária). Estamos convencidos que qualquer destes Temas poderá proporcionar
excelentes resultados aos participantes. _______________________________________
Este concurso culminará com uma exposição dos trabalhos selecionados e premiados no
Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, no dia 18 de maio, onde decorrerá a
cerimónia de entrega de prémios aos vencedores do concurso, integrando as celebrações
do Dia Internacional dos Museus. ___________________________________________
Com vista a concretizar este concurso, foi elaborado o respetivo regulamento e
apresentada a proposta de prémios para os premiados. ___________________________
Em face do exposto, propomos que a Câmara Municipal delibere: __________________
1. A aprovação do regulamento do 2.º Concurso de Fotografia “Turismo Industrial”, em
anexo ao processo; _______________________________________________________

2. Que os prémios a atribuir tenham um valor total de 900,00€ (novecentos euros)
distribuído pelos três primeiros classificados (1º prémio – 400,00€, 2º prémio –
300,00€, 3º prémio – 200,00€); _____________________________________________
3. Pagar o previsto no n.º 1, de acordo com as disponibilidades financeiras do
Município, desde que se verifique a existência de fundos disponíveis.” _____________
Informam os Serviços de Contabilidade: _____________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1190,
efetuados com base no cabimento 922.” ______________________________________
______________________________________________________________________
______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR O REGULAMENTO
DO 2º. CONCURSO DE FOTOGRAFIA “TURISMO INDUSTRIAL”, CUJO
TEOR FICA A FAZER PARTE INTEGRANTE DA ATA POR APENSO AO
RESPETIVO LIVRO.___________________________________________________
- FOI AINDA DELIBERADO POR UNANIMIDADE ATRIBUIR PRÉMIOS AOS
TRÊS PRIMEIROS CLASSIFICADOS NOS MONTANTES PREVISTOS NO
NÚMERO DOIS DA PROPOSTA, OS QUAIS SERÃO PAGOS DE ACORDO
COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DESDE QUE
SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS DISPONÍVEIS. ______________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

DAS FREGUESIAS: __________________________________________
1 - “JUNTA DE FREGUESIA DO LOURO/PROTOCOLO ______________________
-RUA DE VENAIS” ____________________________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________

“A junta de freguesia do Louro pretende executar obras na Rua de Venais. ___________
Considerando que o custo dessas obras situar-se-á em 7.276,90 euros com IVA, de
acordo com o orçamento apresentado pela junta de freguesia, estando as mesmas
inseridas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, do Município de Vila
Nova de Famalicão com o projeto ação n.º 124/2013. ____________________________
Considerando que nos termos da alínea b), n.º 6, artigo 64º 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, a
Câmara Municipal tem competência para deliberar sobre as formas de apoio às
freguesias; _____________________________________________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Aprovar a celebração de Protocolo com a junta do Louro, com vista à realização dos
trabalhos supramencionados, autorizando a transferência de 5.000,00 euros, valor
previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, com o projeto de ação
124/2013. ______________________________________________________________
2. A comparticipação em causa fica condicionada à verificação pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal das obras efetuadas, será paga de acordo com as disponibilidades
financeiras da Câmara Municipal e desde que se verifique a existência de fundos
disponíveis, mediante a celebração de um protocolo de cooperação financeira. ________
3. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o devido protocolo de cooperação financeira.” _________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1146,
efetuados com base no cabimento 899.” ______________________________________
______________________________________________________________________

_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR A CELEBRAÇÃO
DE UM PROTOCOLO COM A FREGUESIA DO LOURO, NO VALOR DE
5.000€, PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA EXECUÇÃO DA
OBRA MENCIONADA NA PROPOSTA, O QUAL SERÁ PAGO DE ACORDO
COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DESDE QUE
SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS DISPONÍVEIS E APÓS
VERIFICAÇÃO DAS OBRAS EFETUADAS, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO
DO RESPETIVO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
2 - “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/PROTOCOLO ________________
-RUA CAMILO CASTELO BRANCO” _____________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________
“A junta de freguesia de Riba de Ave pretende executar obras na Rua Camilo Castelo
Branco. _______________________________________________________________
Considerando que o custo dessas obras situar-se-á em 51.572,00 euros mais IVA, de
acordo com o orçamento apresentado pela junta de freguesia, estando as mesmas
inseridas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, do Município de Vila
Nova de Famalicão com o projeto ação n.º 136/2013. ___________________________
Considerando que nos termos da alínea b), n.º 6, artigo 64º 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, a

Câmara Municipal tem competência para deliberar sobre as formas de apoio às
freguesias; _____________________________________________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Aprovar a celebração de Protocolo com a junta de Riba de Ave, com vista à
realização dos trabalhos supramencionados, autorizando a transferência de 50.000,00
euros, valor previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, com o projeto
de ação 136/2013. _______________________________________________________
2. A comparticipação em causa fica condicionada à verificação pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal das obras efetuadas, será paga de acordo com as disponibilidades
financeiras da Câmara Municipal e desde que se verifique a existência de fundos
disponíveis, mediante a celebração de um protocolo de cooperação financeira. ________
3. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o devido protocolo de cooperação financeira.” _________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1142,
efetuados com base no cabimento 895.” ______________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR A CELEBRAÇÃO
DE UM PROTOCOLO COM A FREGUESIA DE RIBA DE AVE, NO VALOR
DE 50.000€, PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA EXECUÇÃO
DA OBRA MENCIONADA NA PROPOSTA, O QUAL SERÁ PAGO DE
ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO,
DESDE QUE SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS DISPONÍVEIS E
APÓS

VERIFICAÇÃO

DAS

OBRAS

EFETUADAS,

MEDIANTE

A

CELEBRAÇÃO

DO

RESPETIVO

PROTOCOLO

DE

COOPERAÇÃO

FINANCEIRA. ________________________________________________________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
3 - “JUNTA DE FREGUESIA DE RUIVÃES/PROTOCOLO ____________________
-C.M. 1522” ___________________________________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________
“A junta de freguesia de Ruivães pretende executar obras no C.M 1522. ____________
Considerando que o custo dessas obras situar-se-á em 40.511,93 euros mais IVA, de
acordo com o orçamento apresentado pela junta de freguesia, estando as mesmas
inseridas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, do Município de Vila
Nova de Famalicão com o projeto ação n.º 165/2013. ___________________________
Considerando que nos termos da alínea b), n.º 6, artigo 64º 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, a
Câmara Municipal tem competência para deliberar sobre as formas de apoio às
freguesias; _____________________________________________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Aprovar a celebração de Protocolo com a junta de Ruivães, com vista à realização
dos trabalhos supramencionados, autorizando a transferência de 39.000,00 euros, valor
previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, com o projeto de ação
165/2013. ______________________________________________________________

2. A comparticipação em causa fica condicionada à verificação pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal das obras efetuadas, será paga de acordo com as disponibilidades
financeiras da Câmara Municipal e desde que se verifique a existência de fundos
disponíveis, mediante a celebração de um protocolo de cooperação financeira. ________
3. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o devido protocolo de cooperação financeira.” _________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1145,
efetuados com base no cabimento 898.” ______________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR A CELEBRAÇÃO
DE UM PROTOCOLO COM A FREGUESIA DE RUIVÃES, NO VALOR DE
39.000€, PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA EXECUÇÃO DA
OBRA MENCIONADA NA PROPOSTA, O QUAL SERÁ PAGO DE ACORDO
COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DESDE QUE
SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS DISPONÍVEIS E APÓS
VERIFICAÇÃO DAS OBRAS EFETUADAS, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO
DO RESPETIVO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA.__________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

4 - “JUNTA DE FREGUESIA DE ARNOSO SANTA EULÁLIA/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO ____________________________________________________________
-SEDE DE JUNTA” _____________________________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________
“Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º 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,
as Câmaras Municipais têm competência para deliberar formas de apoio às freguesias; _
Considerando que essas formas de apoio podem consistir na celebração de protocolos
de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, nos termos
estipulados no artigo 66º do mesmo diploma legal, ou quando não exista delegação de
competências, pode passar pela atribuição de subsídios financeiros, pelo apoio técnico
ou de pessoal especializado ou outro tipo de apoio; _____________________________
Considerando que as juntas de freguesia, no âmbito das suas atribuições e
competências, podem intervir em domínios como o desenvolvimento, o ordenamento e
o equipamento rural e urbano, procedendo ao planeamento, à gestão e à realização de
investimentos em espaços públicos, equipamentos, ruas e arruamentos conforme
decorre da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; _________________________________
Considerando que a junta de Arnoso Sta. Eulália veio solicitar um apoio financeiro para
a realização de obras de reabilitação na Sede de junta;___________________________
Considerando que o custo dessas obras situar-se-á em 3.100,00 euros mais IVA, de
acordo com o orçamento apresentado pela junta de freguesia, estando as mesmas
inseridas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, do Município de Vila
Nova de Famalicão, com o projeto de ação n.º 170/2013; ________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________

1. Conceder um subsídio de 3.000,00 euros à junta de Arnoso Sta. Eulália, destinado a
comparticipar nas despesas da execução das obras mencionadas no corpo da presente
proposta. ______________________________________________________________
2. A comparticipação em causa fica condicionada à verificação pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal das obras efetuadas, será paga de acordo com as disponibilidades
financeiras da Câmara Municipal e desde que se verifique a existência de fundos
disponíveis, mediante a celebração de um protocolo de cooperação financeira. ________
3. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o devido protocolo de cooperação financeira.” _________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1141,
efetuados com base no cabimento 894.” ______________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR À FREGUESIA DE
ARNOSO SANTA EULÁLIA, UM APOIO FINANCEIRO NO MONTANTE DE
3.000€, PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA EXECUÇÃO DA
OBRA MENCIONADA NA PROPOSTA, O QUAL SERÁ PAGO DE ACORDO
COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DESDE QUE
SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS DISPONÍVEIS E APÓS
VERIFICAÇÃO DAS OBRAS EFETUADAS, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO
DO RESPETIVO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA.__________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________

-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
5 - “JUNTA DE FREGUESIA DE LEMENHE/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ______
-RUA DIVINO SALVADOR” ____________________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________
“Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º 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,
as Câmaras Municipais têm competência para deliberar formas de apoio às freguesias; _
Considerando que essas formas de apoio podem consistir na celebração de protocolos
de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, nos termos
estipulados no artigo 66º do mesmo diploma legal, ou quando não exista delegação de
competências, pode passar pela atribuição de subsídios financeiros, pelo apoio técnico
ou de pessoal especializado ou outro tipo de apoio; _____________________________
Considerando que as juntas de freguesia, no âmbito das suas atribuições e
competências, podem intervir em domínios como o desenvolvimento, o ordenamento e
o equipamento rural e urbano, procedendo ao planeamento, à gestão e à realização de
investimentos em espaços públicos, equipamentos, ruas e arruamentos conforme
decorre da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; _________________________________
Considerando que a junta de Lemenhe veio solicitar um apoio financeiro para a
realização de obras na Rua Divino Salvador; __________________________________
Considerando que o custo dessas obras situar-se-á em 10.502,50 euros mais IVA, de
acordo com o orçamento apresentado pela junta de freguesia, estando as mesmas
inseridas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, do Município de Vila
Nova de Famalicão, com o projeto de ação n.º 122/2013; ________________________

Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Conceder um subsídio de 10.500,00 euros à junta de Lemenhe, destinado a
comparticipar nas despesas da execução das obras mencionadas no corpo da presente
proposta. ______________________________________________________________
2. A comparticipação em causa fica condicionada à verificação pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal das obras efetuadas, será paga de acordo com as disponibilidades
financeiras da Câmara Municipal e desde que se verifique a existência de fundos
disponíveis, mediante a celebração de um protocolo de cooperação financeira. ________
3. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o devido protocolo de cooperação financeira.” _________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1144,
efetuados com base no cabimento 897.” ______________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR À FREGUESIA DE
LEMENHE, UM APOIO FINANCEIRO NO MONTANTE DE 10.500€, PARA
COMPARTICIPAÇÃO

NAS

DESPESAS

DA

EXECUÇÃO

DA

OBRA

MENCIONADA NA PROPOSTA, O QUAL SERÁ PAGO DE ACORDO COM
AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DESDE QUE SE
VERIFIQUE

A

EXISTÊNCIA

DE

FUNDOS

DISPONÍVEIS

E

APÓS

VERIFICAÇÃO DAS OBRAS EFETUADAS, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO
DO RESPETIVO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA.__________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________

-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
6 - “JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA SANTA MARIA/ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO ____________________________________________________________
-TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA” _____________________________
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________
“Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º 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,
as Câmaras Municipais têm competência para deliberar formas de apoio às freguesias; _
Considerando que essas formas de apoio podem consistir na celebração de protocolos
de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, nos termos
estipulados no artigo 66º do mesmo diploma legal, ou quando não exista delegação de
competências, pode passar pela atribuição de subsídios financeiros, pelo apoio técnico
ou de pessoal especializado ou outro tipo de apoio; _____________________________
Considerando que as juntas de freguesia, no âmbito das suas atribuições e
competências, podem intervir em domínios como o desenvolvimento, o ordenamento e
o equipamento rural e urbano, procedendo ao planeamento, à gestão e à realização de
investimentos em espaços públicos, equipamentos, ruas e arruamentos conforme
decorre da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; _________________________________
Considerando que a junta de Oliveira Stª Maria veio solicitar um apoio financeiro para a
realização de obras na Travessa Nossa Senhora de Fátima; _______________________
Considerando que o custo dessas obras situar-se-á em 16.032,62 euros mais IVA, de
acordo com o orçamento apresentado pela junta de freguesia, estando as mesmas

inseridas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, do Município de Vila
Nova de Famalicão, com o projeto de ação n.º 130/2013; _________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Conceder um subsídio de 14.000,00 euros à junta de Freguesia do Oliveira Stª Maria,
destinado a comparticipar nas despesas da execução das obras mencionadas no corpo da
presente proposta.________________________________________________________
2. A comparticipação em causa fica condicionada à verificação pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal das obras efetuadas, será paga de acordo com as disponibilidades
financeiras da Câmara Municipal e desde que se verifique a existência de fundos
disponíveis, mediante a celebração de um protocolo de cooperação financeira. ________
3. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o devido protocolo de cooperação financeira.” _________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1143,
efetuados com base no cabimento 896.” ______________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR À FREGUESIA DE
OLIVEIRA SANTA MARIA, UM APOIO FINANCEIRO NO MONTANTE DE
14.000€, PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA EXECUÇÃO DA
OBRA MENCIONADA NA PROPOSTA, O QUAL SERÁ PAGO DE ACORDO
COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DESDE QUE
SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS DISPONÍVEIS E APÓS
VERIFICAÇÃO DAS OBRAS EFETUADAS, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO
DO RESPETIVO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA.__________

-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
7 - “JUNTA DE FREGUESIA DA PORTELA/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ______
-TRAVESSA DA PRESA” _______________________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________
“Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º 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,
as Câmaras Municipais têm competência para deliberar formas de apoio às freguesias; _
Considerando que essas formas de apoio podem consistir na celebração de protocolos
de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, nos termos
estipulados no artigo 66º do mesmo diploma legal, ou quando não exista delegação de
competências, pode passar pela atribuição de subsídios financeiros, pelo apoio técnico
ou de pessoal especializado ou outro tipo de apoio; _____________________________
Considerando que as juntas de freguesia, no âmbito das suas atribuições e
competências, podem intervir em domínios como o desenvolvimento, o ordenamento e
o equipamento rural e urbano, procedendo ao planeamento, à gestão e à realização de
investimentos em espaços públicos, equipamentos, ruas e arruamentos conforme
decorre da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro; _________________________________
Considerando que a junta de Portela veio solicitar um apoio financeiro para a realização
de obras na Travessa da Presa; _____________________________________________

Considerando que o custo dessas obras situar-se-á em 37.658,30 euros mais IVA, de
acordo com o orçamento apresentado pela junta de freguesia, estando as mesmas
inseridas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, do Município de Vila
Nova de Famalicão, com o projeto de ação n.º 134/2013; _________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Conceder um subsídio de 30.000,00 euros à junta da Portela, destinado a
comparticipar nas despesas da execução das obras mencionadas no corpo da presente
proposta. ______________________________________________________________
2. A comparticipação em causa fica condicionada à verificação pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal das obras efetuadas, será paga de acordo com as disponibilidades
financeiras da Câmara Municipal e desde que se verifique a existência de fundos
disponíveis, mediante a celebração de um protocolo de cooperação financeira. ________
3. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o devido protocolo de cooperação financeira.” _________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1147,
efetuados com base no cabimento 900.” ______________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR À FREGUESIA DA
PORTELA, UM APOIO FINANCEIRO NO MONTANTE DE 30.000€, PARA
COMPARTICIPAÇÃO

NAS

DESPESAS

DA

EXECUÇÃO

DA

OBRA

MENCIONADA NA PROPOSTA, O QUAL SERÁ PAGO DE ACORDO COM
AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DESDE QUE SE
VERIFIQUE

A

EXISTÊNCIA

DE

FUNDOS

DISPONÍVEIS

E

APÓS

VERIFICAÇÃO DAS OBRAS EFETUADAS, MEDIANTE A CELEBRAÇÃO
DO RESPETIVO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
8 - “JUNTA DE FREGUESIA DE RIBA DE AVE/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ___
-REQUALIFICAÇÃO E SANEAMENTO DA ALAMEDA NARCISO FERREIRA” _
Do Senhor Vereador Dr. Paulo Cunha cujo teor se transcreve: ____________________
“Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64.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,
as Câmaras Municipais têm competência para deliberar formas de apoio às freguesias; _
Considerando que essas formas de apoio podem consistir na celebração de protocolos
de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, nos termos
estipulados no artigo 66.º do mesmo diploma legal, ou quando não exista delegação de
competências, pode passar pela atribuição de subsídios financeiros, pelo apoio técnico
ou de pessoal especializado ou outro tipo de apoio; _____________________________
Considerando que as freguesias, no âmbito das suas atribuições e competências, podem
intervir em domínios como o desenvolvimento, o ordenamento e o equipamento rural e
urbano, procedendo ao planeamento, à gestão e à realização de investimentos em
espaços públicos, equipamentos, ruas e arruamentos, conforme decorre da Lei n.º
159/99, de 14 de setembro; ________________________________________________

Considerando que a junta de Riba de Ave veio solicitar um apoio financeiro para a
realização de obras de reabilitação e saneamento na Avenida Narciso Ferreira tendo
solicitado que fosse equacionado, por questões de eficácia e menor transtorno para os
utilizadores e moradores naquele arruamento, que as intervenções se fizessem de uma
forma continuada; _______________________________________________________
Considerando que o custo global dessas obras situar-se-á em 43.889,93 euros mais IVA,
de acordo com os orçamentos apresentados pela junta de freguesia, estando as mesmas
inseridas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2013, do Município de Vila
Nova de Famalicão, com os projetos de ação n.º 58/2013 (Requalificação da Alameda
Narciso Ferreira) e 66/2013 (Saneamento na Alameda Narciso Ferreira); ____________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Conceder um apoio financeiro global de 44.000,00 euros à junta de freguesia de Riba
de Ave, destinado a comparticipar nas despesas da execução das obras mencionadas no
corpo da presente proposta e que se distribuirá do seguinte modo: __________________
1.1 - Requalificação da Alameda Narciso Ferreira 30.000,00 euros _________________
1.2 - Saneamento na Alameda Narciso Ferreira 14.000,00 euros ___________________
2. A comparticipação em causa fica condicionada à verificação pelos serviços técnicos
da Câmara Municipal das obras efetuadas, será paga de acordo com as disponibilidades
financeiras da Câmara Municipal e desde que se verifique a existência de fundos
disponíveis, mediante a celebração de um protocolo de cooperação financeira. ________
3. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o devido protocolo de cooperação financeira.” _________________________________
Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1148,
efetuados com base no cabimento 901.” ______________________________________

______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR À JUNTA DE
FREGUESIA DE RIBA DE AVE, UM APOIO FINANCEIRO NO MONTANTE
DE 44.000€, PARA COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS DA EXECUÇÃO
DAS OBRAS MENCIONADAS NO PONTO UM DA PROPOSTA, O QUAL
SERÁ PAGO DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO
MUNICÍPIO, DESDE QUE SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS
DISPONÍVEIS
MEDIANTE

E
A

APÓS

VERIFICAÇÃO

CELEBRAÇÃO

DO

DAS

OBRAS

RESPETIVO

EFETUADAS,

PROTOCOLO

DE

COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________________________
-MAIS FOI DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER PODERES AO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OUTORGAR O
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA. _________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

DO JURÍDICO E CONTENCIOSO: _____________________________
1 - “PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO JUDICIAL
Nº 836/09.7BEBRG” ____________________________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Ricardo Mendes cujo teor se transcreve: _________________
“Considerando que o Município é dono, legítimo proprietário e possuidor do prédio
urbano em propriedade total situado na Rua São Julião, da freguesia de Calendário,
comumente designado por Estádio Municipal de Vila Nova de Famalicão; __________
Considerando que, todos os anos, no dia 13 de junho, se celebram as tradicionais
Antoninas e que, no ano de 2006, se realizaram as Marchas Antoninas; ____________

Considerando que no dia 13 de junho de 2006, por volta das 00.30 horas, ocorreu um
fenómeno atmosférico que se traduziu em rajadas cuja intensidade máxima instantânea
atingiu pontualmente os 80 a 100 quilómetros, com precipitação relativamente
abundante para a época, o que fez com que tal fosse notícia em vários órgãos de
Comunicação Social do país, escrita e falada; __________________________________
Considerando que em consequência desse fenómeno meteorológico, e das más
condições de conservação e manutenção duma árvore ali existente, o cidadão Albino
Manuel Ramos Couto foi atingido por uma ramo de dimensão relativamente grande que
lhe causou ofensas corporais várias; _________________________________________
Considerando que na sequência desse acontecimento, o citado cidadão demandou
judicialmente o Município através da interposição duma ação administrativa comum,
forma ordinária, que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, sob o
n.º de processo 836/09.7BEBRG e na qual o Autor solicitava que fosse o Município
condenado ao pagamento da quantia de 199.057,20€ acrescida de juros à taxa legal; ___
Considerando que na pendência da ação foi requerida a intervenção principal provocada
a Companhia de Seguros SAGRES, S.A, tendo-se convocado um acordo de seguro do
ramo de responsabilidade civil geral, em vigor em 12 e 13 de junho de 2006, titulado
pela apólice n.º 80.100662; ________________________________________________
Considerando que foi o Município condenado ao pagamento de uma indemnização no
valor de 46.947.06€ (quarenta e seis mil novecentos e quarenta e sete euros e seis
cêntimos) acrescida de juros desde a data da citação sob a quantia de 19.447,06€ e
desde a data da sentença condenatória sobre o valor de 27.500,00€; ________________
Considerando que após a devida análise jurídica dos fundamentos que conduziram à
condenação, se entendeu não existir fundamento para recurso transitou a sentença em
causa em julgado; ________________________________________________________

Considerando que até à presente data a Companhia de Seguros SAGRES, apesar dos
insistentes pedidos do advogado do Autor, não liquidou a quantia devida, tendo já sido
o Município contatado por aquele dando conta que solicitaria a execução contra o
Município; considerando ainda que o cidadão Albino Manuel Ramos Couto em reunião
de trabalho realizada com representantes do Pelouro dos Assuntos Jurídicos deu conta
da necessidade de ter assegurado o mais rapidamente possível o pagamento daquela
indemnização, tendo-se acordado que se até ao dia 5 de fevereiro a Companhia de
Seguros SAGRES não efetuasse o pagamento, o Município procederia por sub-rogação
ao pagamento da quantia em causa; _________________________________________
Considerando tal facto, e porque legalmente é possível ao Município assumir o
cumprimento da obrigação que impende sobre a Companhia de Seguros SAGRES, por
força daquela apólice, e seguidamente exercer o direito de regresso contra a mesma, o
cidadão em causa aceta receber, caso o pagamento seja efetuado pelo Município, a
quantia de 50.000,00€, dando quitação plena; _________________________________
Nestes termos tenho a honra de propor: ______________________________________
1 - Que a Câmara Municipal delibere proceder ao pagamento ao cidadão Albino Manuel
Ramos Couto da quantia de 50.000,00€ por força a ação 836/09.7BEBRG que correu
termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga e na qual a Companhia de Seguros
SAGRES foi convocada como interveniente principal, assim se substituindo a esta na
obrigação que sobre se impendia por força do contrato de seguros que existia entre as
partes; ________________________________________________________________
2 - Que mais delibere a Câmara Municipal solicitar, de imediato e por todos os meios
necessários, à Seguradora o ressarcimento da quantia que teve de suportar e à qual será
necessário deduzir o valor da franquia; _______________________________________
3 - Que a presente proposta e deliberação seja aprovada em minuta de ata.”__________

Informam os Serviços de Contabilidade: ______________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1309,
efetuados com base no cabimento 904.” ______________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, RETIRAR ESTA PROPOSTA
DA AGENDA.__________________________________________________________
______________________________________________________________________
2 - “ALTERAÇÃO À REDAÇÃO DO CÓDIGO REGULAMENTAR SOBRE
DISPOSIÇÃO DE RECURSOS E APOIO A ESTRATOS SOCIALMENTE
DESFAVORECIDOS DO MUNICÍPIO” _____________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Ricardo Mendes cujo teor se transcreve: __________________
“Na sequência das deliberações dos órgãos representativos do Município, foi publicado
em Diário da República, a 2 de julho de 2012, a alteração ao Código Regulamentar
sobre Disposição de Recursos e Apoio aos Estratos Sociais Desfavorecidos, tendo sido
introduzido no Livro II, um Título III denominado “Disposição de recursos à atividade
desportiva”. ____________________________________________________________
A referida alteração teve como objetivo enquadrar os apoios financeiros a atribuir pelo
Município ao associativismo desportivo. ______________________________________
Considerando que o desporto é um fenómeno social em constante transformação,
resultado da sua diversidade. ______________________________________________
Assim, é da maior relevância que os critérios de atribuição de apoios financeiros tenham
em conta esta dimensão do fenómeno desportivo, salvaguardando os princípios da
equidade, da justiça e da imparcialidade que vinculam os órgãos da Administração
Pública. ________________________________________________________________

Neste sentido, propõe-se que o artigo 38.º do Código Regulamentar passe a ter a
seguinte redação: _______________________________________________________
Artigo 38.º ____________________________________________________________
1. Os apoios são calculados considerando um sistema de pontos, sendo o seu valor
definido anualmente por deliberação da Câmara Municipal. ______________________
2. Nos casos em que seja apresentado plano de formação completa, com todos os
escalões em competição, o valor total do apoio à formação desportiva a conceder à
coletividade é majorado em função da participação qualitativa (divisão em que
compete) da correspondente equipa sénior. ___________________________________
3. A pontuação por cada modalidade é fixada mediante deliberação da Câmara
Municipal para cada época desportiva. _______________________________________
Pelo exposto, proponho que: _______________________________________________
1. A Câmara Municipal delibere aprovar a alteração ao Código Regulamentar sobre
Disposição de Recursos e Apoio a Estratos Socialmente Desfavorecidos do Município,
mencionada no texto da presente proposta.____________________________________
2. A Câmara Municipal delibere submeter a inquérito público por período de 30 (trinta)
dias contados da data da publicação do projeto respetivo no Jornal Oficial da República
Portuguesa, devendo também o mesmo ser divulgado por edital a afixar nos locais de
estilo e publicitado no sítio institucional do Município. __________________________
3. A Câmara Municipal delibere que, findo aquele período, e caso surjam propostas de
correção, alteração ou inovação, sejam as mesmas devidamente apreciadas pelos
competentes serviços, os quais sobre elas devem elaborar uma breve apreciação e
propondo a sua inclusão, total ou parcial, ou rejeição. ___________________________

4. A Câmara Municipal delibere que, caso se verifique o ponto 3, sejam as mesmas,
conjuntamente com o projeto, novamente remetidos a este órgão para que sobre elas se
pronuncie. ______________________________________________________________
5. A Câmara Municipal delibere ainda, e por economia processual, que findas as etapas
inseridas na fase de inquérito e audiência pública, sem que haja propostas de correção,
alteração ou inovação merecedoras de apreciação pelos serviços, seja a presente
proposta remetida para a Assembleia Municipal para os efeitos previstos na alínea a),
n.º 2, artigo 53.º da Lei número 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela
Lei número 5-A/2002, de 11 de janeiro.” _____________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DA PROPOSTA
APRESENTADA, APROVAR A ALTERAÇÃO MENCIONADA NO PONTO
UM, EM RELAÇÃO À REDAÇÃO ATUAL DO CÓDIGO REGULAMENTAR
SOBRE

DISPOSIÇÃO

DE

RECURSOS

E

APOIO

A

ESTRATOS

SOCIALMENTE DESFAVORECIDOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO. _________________________________________________________
-MAIS

FOI

DELIBERADO

POR

UNANIMIDADE

SUBMETER

A

APRECIAÇÃO PÚBLICA, A REFERIDA ALTERAÇÃO AO ARTICULADO,
POR UM PERÍODO DE TRINTA DIAS, CONTADOS DA DATA DA
PUBLICAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DA REPÚBLICA PORTUGUESA,
DEVENDO AINDA SER DIVULGADO POR EDITAL A AFIXAR NOS LOCAIS
DE ESTILO E NO SÍTIO ELETRÓNICO DO MUNICÍPIO. __________________
-FOI AINDA DELIBERADO POR UNANIMIDADE, FINDO O PERÍODO DE
INQUÉRITO PÚBLICO, PROCEDER EM CONFORMIDADE COM O
PREVISTO NOS PONTOS 3, 4 E 5 DA PROPOSTA. ________________________

-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

DO PATRIMÓNIO:___________________________________________
1 - “AUTORIZAÇÃO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE PARCELA DE
TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO, COM A ÁREA DE 3.630,00M2, SITA NO
LUGAR DE PENELAS, FREGUESIA DE VERMOIM” ________________________
Do Senhor Vereador Dr. Ricardo Mendes cujo teor se transcreve: _________________
“Considerando que o Município de Vila Nova de Famalicão é dono e legítimo possuidor
de uma parcela de terreno com a área de 3.630,00 metros quadrados, sita no Lugar de
Penelas, da freguesia de Vermoim, deste concelho, cedida ao domínio público pelo
alvará de loteamento n.º 10/95, em nome de Firmino de Sousa Almeida, destinada a
espaços verdes e equipamentos. ____________________________________________
Considerando que a freguesia de Vermoim e o Núcleo de Vila Nova de Famalicão do
Corpo Nacional de Escutas vieram solicitar a cedência da parcela de terreno em questão,
para permitir a sua utilização pela população daquela freguesia, para construção de um
parque de lazer e merendas e para a construção da sede de Vermoim daquele núcleo de
escuteiros. _____________________________________________________________
Considerando que nos termos da al. f), do n.º 2, do artigo 64º, da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro é
competência da Câmara Municipal criar, construir e gerir os equipamentos integrados
no património municipal. _________________________________________________
Considerando que, por deliberação camarária datada de 18 de novembro de 2009 e por
deliberação da Assembleia Municipal de 18 de dezembro de 2009, foram delegadas nas
juntas de freguesia as competências da Câmara Municipal relativas à construção,

conservação e gestão dos jardins e espaços verdes municipais e ainda a construção,
gestão e conservação dos equipamentos desportivos, culturais e recreativos municipais
situados nas áreas das freguesias. ___________________________________________
Considerando que, nos termos da alínea b) do número 6 do artigo 64º da Lei número
169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de
janeiro, uma das competências da Câmara Municipal, no que concerne às suas relações
com outros órgãos autárquicos, é deliberar sobre as formas de apoio às freguesias. ____
Considerando que, nos termos da alínea a), do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, outra das
competências da Câmara Municipal é deliberar sobre as formas de apoio a entidades e
organismos legalmente existentes. ___________________________________________
Considerando que o Corpo Nacional de Escutas – Núcleo de Vila Nova de Famalicão
necessita de uma área de 1.517,00 metros quadrados para construção da sua sede
naquela freguesia, ficando, contudo, obrigado a permitir o acesso e utilização à
população em geral do logradouro e área descoberta daquela parcela. _______________
Considerando que a freguesia de Vermoim se propôs a construir, nos restantes 2.113,00
metros quadrados um espaço verde e de lazer. _________________________________
Considerando que ambos se comprometem a limpar, manter e conservar a parcela de
terreno do domínio público municipal acima melhor identificada. __________________
Considerando que o regime de cedência de utilização do domínio público, previsto nos
artigos 23º e 53º a 58º do Decreto-lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto, é o meio que, neste
caso, se mostra mais adequado para atingir os fins visados. _______________________
Proponho que esta Câmara Municipal delibere o seguinte: _______________________
1 - Ceder, atentos os fundamentos invocados no corpo da presente proposta, em regime
de contrato de cedência de utilização do domínio público, nas condições fixadas na

respetiva minuta que se anexa e cujo conteúdo se dá aqui por integralmente
reproduzido, à freguesia de Vermoim e ao Corpo Nacional de Escutas, a parcela de
terreno com a área de 3.630,00 metros quadrados, sita no Lugar de Penelas, da freguesia
de Vermoim, deste concelho. ______________________________________________
2 - Conceder os necessários poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para
outorgar o referido contrato.” ______________________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR CEDER, EM
REGIME DE CONTRATO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO DOMÍNIO
PÚBLICO, À FREGUESIA DE VERMOIM E AO CORPO NACIONAL DE
ESCUTAS, UMA PARCELA DE TERRENO MELHOR IDENTIFICADA NA
PROPOSTA,

ATENTOS

OS

FUNDAMENTOS

INVOCADOS

E

NAS

CONDIÇÕES FIXADAS NA RESPETIVA MINUTA, CUJO TEOR FICA A
FAZER PARTE INTEGRANTE DA ATA POR APENSO AO RESPETIVO
LIVRO. _______________________________________________________________
-FOI AINDA DELIBERADO POR UNANIMIDADE CONCEDER PLENOS
PODERES AO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA
OUTORGAR O RESPETIVO CONTRATO DE COMODATO. _______________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

DAS OBRAS MUNICIPAIS: ___________________________________
1 - “CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO - APROVAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS AJUSTADOS” ____
Do Senhor Vereador Eng. José Santos cujo teor se transcreve: ____________________

“Em harmonia com artigo 361º do Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei nº 278/2009 de 2 de outubro, apresentou o adjudicatário
da empreitada “Construção da Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão”, a
empresa Ribeiro da Silva & C.ª, Lda., o plano de trabalhos e o plano de pagamentos
ajustados, os quais se anexam a esta proposta. _________________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
Aprovar os planos de trabalhos e pagamentos ajustados, relativos à empreitada
“Construção da Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão”, conforme exposto pelo
adjudicatário, Ribeiro da Silva & C.ª, Lda.” ___________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DA PROPOSTA
APRESENTADA, APROVAR OS PLANOS DE TRABALHOS E PAGAMENTOS
AJUSTADOS, APRESENTADOS PELO ADJUDICATÁRIO DA REFERIDA
EMPREITADA. ________________________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
2 - “JUNTA DE FREGUESIA DA CARREIRA/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO” _____
-CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA E.N. 204/5” _______________________________
Do Senhor Vereador Eng. José Santos cujo teor se transcreve: _____________________
“Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º 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,
as Câmaras Municipais têm competência para deliberar formas de apoio às freguesias; _
Considerando que essas formas de apoio podem consistir na celebração de protocolos
de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, nos termos

estipulados no artigo 66º do mesmo diploma legal, ou quando não exista delegação de
competências, pode passar pela atribuição de subsídios financeiros, pelo apoio técnico
ou de pessoal especializado ou outro tipo de apoio; _____________________________
Considerando que as juntas de freguesia, no âmbito das suas atribuições e
competências, podem intervir em domínios como o desenvolvimento, o ordenamento e
o equipamento rural e urbano, procedendo ao planeamento, à gestão e à realização de
investimentos em espaços públicos, equipamentos, ruas e arruamentos; _____________
Considerando que a junta de freguesia da Carreira veio solicitar apoio para a construção
de passeio na E.N. 204/5; _________________________________________________
Considerando que o mencionado apoio se realiza através do fornecimento de 140 metros
lineares de guias 1x20x15/12, 140 metros quadrados de pavé e 60 metros lineares de
tubo de cimento de diâmetro 200mm, sendo o valor estimado para este material de
1.514,62 euros. _________________________________________________________
Propõe-se, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que a Câmara
Municipal delibere: ______________________________________________________
1. Conceder à junta de freguesia da Carreira, o apoio à concretização das obras
suprarreferidas, sob a forma de fornecimento de 140 metros lineares de guias
1x20x15/12, 140 metros quadrados de pavé e 60 metros lineares de tubo de cimento de
diâmetro 200mm, existentes em stock de armazém desta autarquia, cujo valor estimado
é de 1.514,62 euros, formalizado mediante a celebração de um protocolo de
colaboração. ___________________________________________________________
2. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o referido contrato de colaboração.” _________________________________________
______________________________________________________________________

________DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER UM APOIO EM
ESPÉCIE À JUNTA DE FREGUESIA DA CARREIRA, NOS TERMOS
MENCIONADOS NO NÚMERO UM DA PROPOSTA APRESENTADA, TENDO
O REFERIDO APOIO O VALOR ESTIMADO DE 1.514,62€, QUE NÃO É
CABIMENTADO PELO FACTO DE SAIR DE ARMAZÉM. __________________
-MAIS

FOI

PRESIDENTE

DELIBERADO
DA

CÂMARA

CONCEDER
MUNICIPAL

PODERES
PARA

AO

SENHOR

OUTORGAR

UM

CONTRATO DE COLABORAÇÃO. ______________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
3 - “JUNTA DE FREGUESIA DA LAGOA/ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO” ________
-REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA PADRE JOSÉ AZEVEDO MENDES
DE CARVALHO” _______________________________________________________
Do Senhor Vereador Eng. José Santos cujo teor se transcreve: _____________________
“Considerando que, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º 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,
as Câmaras Municipais têm competência para deliberar formas de apoio às freguesias; _
Considerando que essas formas de apoio podem consistir na celebração de protocolos
de delegação de competências da Câmara Municipal nas juntas de freguesia, nos termos
estipulados no artigo 66º do mesmo diploma legal, ou quando não exista delegação de
competências, pode passar pela atribuição de subsídios financeiros, pelo apoio técnico
ou de pessoal especializado ou outro tipo de apoio; _____________________________
Considerando que as juntas de freguesia, no âmbito das suas atribuições e
competências, podem intervir em domínios como o desenvolvimento, o ordenamento e

o equipamento rural e urbano, procedendo ao planeamento, à gestão e à realização de
investimentos em espaços públicos, equipamentos, ruas e arruamentos; _____________
Considerando que a junta de freguesia de Lagoa veio solicitar apoio para a
implementação de rede de águas pluviais na avenida Padre José Azevedo Mendes de
Carvalho; ______________________________________________________________
Considerando que o mencionado apoio se realiza através do fornecimento de 110 metros
lineares de tubo de betão de diâmetro 300mm, sendo o valor estimado para este material
de 595,32 euros. ________________________________________________________
Propõe-se, nos termos da alínea b) do n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de
setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que a Câmara
Municipal delibere: ______________________________________________________
1. Conceder à junta de freguesia da Lagoa, o apoio à concretização das obras
suprarreferidas, sob a forma de fornecimento de 110 metros lineares de tubo de betão de
diâmetro 300mm, existentes em stock de armazém desta autarquia, cujo valor estimado
é de 595,32 euros, formalizado mediante a celebração de um protocolo de colaboração.
2. Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar e assinar
o referido contrato de colaboração.” _________________________________________
______________________________________________________________________
________DELIBERADO POR UNANIMIDADE, CONCEDER UM APOIO EM
ESPÉCIE

À

JUNTA

DE

FREGUESIA

DA

LAGOA,

NOS

TERMOS

MENCIONADOS NO NÚMERO UM DA PROPOSTA APRESENTADA, TENDO
O REFERIDO APOIO O VALOR ESTIMADO DE 595,32€, QUE NÃO É
CABIMENTADO PELO FACTO DE SAIR DE ARMAZÉM. _________________

-MAIS

FOI

PRESIDENTE

DELIBERADO
DA

CÂMARA

CONCEDER
MUNICIPAL

PODERES
PARA

AO

SENHOR

OUTORGAR

UM

CONTRATO DE COLABORAÇÃO. ______________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

DO DESPORTO: _____________________________________________
1 - “CALENDÁRIO CONCELHIO DE ATLETISMO “CORRE FAMALICÃO” _____
Do Senhor Vereador Dr. Leonel Rocha cujo teor se transcreve: ____________________
“Vila Nova de Famalicão é, reconhecidamente, um concelho de grande dinâmica
desportiva. _____________________________________________________________
São cerca de duas centenas de associações e clubes desportivos em permanente
atividade, nas mais diversas modalidades, que envolvem milhares de atletas, sobretudo
ao nível das camadas jovens. _______________________________________________
Uma das modalidades, com mais expressão, tanto pelo número de clubes e atletas
praticantes mas, sobretudo, pelas inúmeras provas que decorrem no concelho, é o
Atletismo. ______________________________________________________________
A assinalável dinâmica desportiva pautada no concelho de Vila Nova de Famalicão,
acontece, também, graças ao forte empenho do Município em apoiar as associações e
clubes e em se posicionar como agente facilitador e cooperante na promoção e
organização de eventos. ___________________________________________________
No caso particular do Atletismo, são entre quinze e vinte provas que se realizam,
anualmente, no nosso concelho, todas organizadas por associações desportivas locais,
com exceção do Grande Prémio Bernardino Machado, organizado pela Câmara
Municipal no âmbito das Festas Antoninas. ___________________________________

Todas estas provas acontecem com apoio de recursos logísticos municipais, que se tem
verificado imprescindíveis. ________________________________________________
Por outro lado, tem-se verificado, também, um crescente número de praticantes formais
e informais, traduzindo-se num crescente índice de inscrições nas diversas provas que
acontecem. _____________________________________________________________
Como tal, tornou-se óbvia a necessidade de reforçar e especializar meios logísticos e
recursos materiais, tendo em vista criar condições para o abraçar o crescimento do
número de participantes nas referidas provas, bem como promover a criação de um
calendário concelhio de atletismo, capaz de organizar, no tempo, as diferentes provas e
facilitar a sua gestão logística. _____________________________________________
Assim, concebeu o Gabinete de Desporto desta Câmara Municipal, em articulação com
associações e clubes da modalidade, um projeto para a organização de um Calendário
Concelhio de Atletismo, capaz de, sem se intrometer na organização desportiva de cada
prova, promover a qualidade logística e organizativa das mesmas; promover a gestão de
provas em matéria de calendário; promover outras disciplinas de atletismo (salto em
cumprimento, salto em altura, barreiras, velocidade, etc.); promover a criação de um
Ranking local de atletismo. ________________________________________________
O projeto para o Calendário Concelhio de Atletismo (CCA), a designar “CORRE
FAMALICÃO”, prevê a disposição de um conjunto (pack) fixo de recursos e meios
logísticos a ceder à organização de provas de atletismo que, previamente se inscrevam
no CCA, bem como a inclusão dos resultados das provas inscritas no Ranking
associado, apoio para troféus e divulgação das provas através de divulgação própria do
CCA. Por sua vez, as provas inscritas, serão de responsabilidade organizativa e
desportiva das associações promotoras que terão o compromisso de cumprir as normas
associadas ao CCA (anexo I). ______________________________________________

A iniciativa enquadra-se, inclusivamente, no espirito do Código Regulamentar sobre
Disposição de Recursos e Apoio a Estratos Socialmente Desfavorecidos, porquanto no
que concerne ao Desporto, o Titulo III do mesmo prevê que o Município possa
comparticipar financeiramente ou por outros modelos de apoio a organização de eventos
desportivos, sendo que neste caso, o Pelouro do Desporto, através do CCA, designa,
antecipadamente, os apoios a conceder a provas de atletismo inscritas no referido
programa. ______________________________________________________________
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: ____________________________
Aprovar o caderno de Normas do Calendário Concelhio de Atletismo – “Corre
Famalicão”, de acordo com o Anexo I.” ______________________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR AS NORMAS
ANEXAS DO CALENDÁRIO CONCELHIO DE ATLETISMO “CORRE
FAMALICÃO”. ________________________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
2 - “ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO
FINANCEIRO PARA INSCRIÇÕES E SEGUROS DE ATLETAS - 2012/2013” _____
Do Senhor Vereador Dr. Leonel Rocha cujo teor se transcreve: ____________________
“O direito à cultura física e ao desporto é um direito a todos constitucionalmente
reconhecido, cuja prática e difusão incumbe ao Município promover, estimular, orientar
e apoiar em colaboração e articulação com as escolas, associações e clubes desportivos,
que são, reconhecidamente, os principais parceiros no desenvolvimento da formação e
da atividade desportiva local. _______________________________________________

Como tal, é um dos seus principais objetivos da Câmara Municipal, a prossecução de
políticas de fomento e apoio à participação nas mais diversas provas desportivas e a
promoção da atividade física, enquanto mecanismo de desenvolvimento físico, psíquico
e social dos jovens famalicenses. ___________________________________________
A Associação de Futebol de Braga recebe, em competição federada, cerca de 2.400
atletas, provenientes de 33 diferentes associações e clubes Famalicenses, que se dividem
em 92 equipas dos diversos escalões jovens e femininos seniores. _________________
Assim, e considerando que o futebol é responsável pela prática desportiva do referido
universo de jovens famalicenses, a Câmara Municipal tem vindo a proceder ao
pagamento dos custos federativos, concretamente, inscrições e seguros dos atletas em
apreço. ________________________________________________________________
Pelo exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere: _______________________
1. Atribuir à Associação de Futebol de Braga, NPC 501 082 700, o montante de
25.099,00 € (vinte e cinco mil e noventa e nove euros), para pagamento das inscrições e
seguros, correspondentes à época 2012-2013, das atletas de futsal feminino das equipas
Famalicenses (ARCA, ARD Mogege, CD Lousado, FC Vermoim) e dos atletas do lote
das equipas Famalicenses com formação completa e participação na competição
nacional (G. D. Ribeirão, F. C. Famalicão, G. D. Joane, A. D. Oliveirense) das
modalidades de futebol onze e futebol sete. ___________________________________
2. Pagar o previsto no n.º 1, de acordo com as disponibilidades financeiras do Município
e, desde que se verifique a existência de fundos disponíveis.” _____________________
Informam os Serviços de Contabilidade: _____________________________________
“Os fundos disponíveis são suficientes para assunção do compromisso nº. 1149,
efetuados com base no cabimento 903.” ______________________________________
______________________________________________________________________

_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR UM SUBSÍDIO, À
ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE BRAGA, PARA PAGAMENTO DOS
CUSTOS FEDERATIVOS DOS ATLETAS, NOS TERMOS DO NÚMERO UM
DA PROPOSTA, RELATIVOS À ÉPOCA 2012/2013, NA QUANTIA DE 25.099€.
PAGAR DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO
MUNICÍPIO E, DESDE QUE SE VERIFIQUE A EXISTÊNCIA DE FUNDOS
DISPONÍVEIS. _________________________________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
3 - “TABELA DE APOIO À FORMAÇÃO DESPORTIVA ______________________
MODALIDADES: FUTSAL; FUTEBOL 11; FUTEBOL 7; VOLEIBOL; HÓQUEI EM
PATINS; RUGBY” ______________________________________________________
Do Senhor Vereador Dr. Leonel Rocha cujo teor se transcreve: ____________________
“Após aprovação do executivo e Assembleia Municipal, foi publicado em Diário da
República, a 2 de julho de 2012, a alteração ao Código Regulamentar Municipal, tendo
sido introduzido no Livro II, um Título III denominado “Disposição de recursos à
atividade desportiva”._____________________________________________________
A referida alteração tem como objetivo balizar os apoios financeiros a atribuir ao
associativismo desportivo, bem como introduzir critérios objetivos e equitativos na sua
distribuição. ____________________________________________________________
A referida regulamentação prevê, para cada época desportiva, a fixação da pontuação
correspondente a cada escalão de formação para as diversas modalidades praticadas,
sendo esta classificação pontual traduzida no montante do apoio financeiro a atribuir. __

Assim, concluído o levantamento das condições desportivas para a época em curso nas
modalidades de futebol, futsal, hóquei em patins, voleibol e rubgy, propõe-se que a
Câmara Municipal delibere: _______________________________________________
Aprovar, para efeito de apoio financeiro à formação desportiva, os quadros de
pontuação e majoração das modalidades de futsal, futebol 11 e futebol 7, hóquei em
patins, voleibol, e rugby de acordo com o anexo 1.” ____________________________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, APROVAR DE ACORDO COM
O ANEXO UM, OS QUADROS DE PONTUAÇÃO E MAJORAÇÃO DAS
MODALIDADES MENCIONADAS NA PROPOSTA, PARA EFEITO DE APOIO
FINANCEIRO À FORMAÇÃO DESPORTIVA. ____________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

AMBIENTE/OUTROS:________________________________________
1 - “CEMITÉRIO MUNICIPAL - DECLARAR SEPULTURAS PERPÉTUAS E
JAZIGOS PRESCRITOS A FAVOR DO MUNICÍPIO”_________________________
Do Senhor Vereador Eng. Pedro Sena cujo teor se transcreve: ____________________
“No âmbito das competências conferidas à Câmara Municipal, pela Lei n.º 169/99 de
18/09, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11/01 e artigos 126º e 127º do
Código regulamentar de gestão de equipamentos e bens do domínio municipal,
nomeadamente no que concerne à gestão do espaço público do Cemitério Municipal,
foram nos termos do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 48770 de 18/12/68, publicados os
editais n.º 55/2012, 56/2012, 57/2012 e 58/2012, tornando público que as Sepulturas
Perpétuas e os Jazigos identificados no corpo dos referidos editais, seriam considerados

abandonados, se dentro do prazo estipulado não fossem reclamados pelos eventuais
legítimos titulares. _______________________________________________________
Decorrido o prazo estipulado, verificou-se que as Sepulturas Perpétuas e Jazigos abaixo
discriminados, não foram reivindicados: ______________________________________
-Jazigo n.º 32 da 1ª. Secção, concessionado a Albertina Pacheco Ribeiro Coelho
Machado, em 11/06/1924; _________________________________________________
-Sepultura Perpétua n.º 30 da 3ª. Secção, concessionada a Ana Amélia da Silva, em
07/01/1966; ____________________________________________________________
-Sepultura Perpétua n.º 151 da 1ª. Secção, concessionada a António Gomes da Silva, em
31/07/1980; ____________________________________________________________
-Sepultura Perpétua n.º 94 da 1ª. Secção, concessionada a Ana Ribeiro Venâncio, em
15/12/1971; ____________________________________________________________
Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: _______________________
Declarar abandonados e prescritos a favor do Município, as sepulturas e o jazigo acima
identificados, nos termos da alínea aa) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de 18/09,
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 e artigos 126º e 127º do Código
regulamentar de gestão de equipamentos e bens do domínio municipal.” ____________
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, DECLARAR AS SEPULTURAS
PERPÉTUAS E O JAZIGO MELHOR IDENTIFICADAS NA PROPOSTA,
ABANDONADOS E PRESCRITOS A FAVOR DO MUNICÍPIO. ______________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________

2 - “CEMITÉRIO MUNICIPAL - DECLARAR SEPULTURAS PERPÉTUAS E
JAZIGOS PRESCRITOS A FAVOR DO MUNICÍPIO” _________________________
Do Senhor Vereador Eng. Pedro Sena cujo teor se transcreve: ____________________
“Considerando que, ao Município compete a gestão do espaço público do Cemitério
Municipal, por força da Lei n.º 169/99 de 18/09, alterada e republicada pela Lei n.º 5A/2002 de 11/01 e conforme previsto no artigo 117º e 127º do Código regulamentar de
gestão de equipamentos e bens do domínio municipal. __________________________
Considerando que, na Sepultura Perpétua n.º 201 da 4ª. Secção do Cemitério Municipal,
encontra-se inumado o cadáver de Maria da Luz Costa, desde 30/09/1986. __________
Considerando que, a referida sepultura foi concessionada à Casa Agrícola de
Compostela, S.A., em 29/06/1994 e o terreno não foi ainda demarcado. _____________
Considerando que, após notificação enviada por estes serviços em 06/09/2006, para
apresentar projeto para efeitos de obras de construção, sob pena de, não o fazendo,
caducar a concessão, com perda das importâncias pagas, revertendo de novo o terreno
para a posse do Município, a concessionária reagiu, informando não estar interessada
em apresentar projeto para a realização das mesmas. ____________________________
Considerando que, em 04/07/2012, foi enviada nova notificação, em que a
concessionária é informada do propósito da Câmara Municipal, declarar prescrita a
concessão e consequentemente a sua reversão para a posse do Município, concedendo
um prazo de 10 dias para reclamar os seus direitos, não tendo merecido qualquer
resposta por parte da interessada. ___________________________________________
Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere: _______________________
Declarar prescrita a favor do Município, a Sepultura Perpétua n.º 201 da 4ª. Secção do
Cemitério Municipal, nos termos da alínea aa) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99 de

18/09, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01 e artigos 117º e 127º do
Código regulamentar de gestão de equipamentos e bens do domínio municipal.” ______
______________________________________________________________________
_______DELIBERADO POR UNANIMIDADE, DECLARAR A SEPULTURA
PERPÉTUA MELHOR IDENTIFICADA NA PROPOSTA, ABANDONADA E
PRESCRITA A FAVOR DO MUNICÍPIO. _________________________________
-CONFORME DELIBERAÇÃO TOMADA EM CINCO DE NOVEMBRO DE
2009, A ATA É APROVADA EM MINUTA. ________________________________
______________________________________________________________________
-NO FINAL DA REUNIÃO, O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
AGENDOU A PRÓXIMA REUNIÃO PARA O DIA 6 DE MARÇO, PELAS 15H00. ____
______________________________________________________________________
INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: _________________________________________
1 - O SENHOR FRANCISCO CUNHA CARVALHO, residente na Rua de Silvares,
freguesia de Brufe, concelho de Vila Nova de Famalicão, informou o senhor Presidente
da Câmara Municipal que é feirante na feira semanal e requereu um lugar que entretanto
vagou, no entanto, consta-se na feira que esse lugar será atribuído a outro feirante por
troca de lugares. _________________________________________________________
-O SENHOR PRESIDENTE ESCLARECEU QUE O FEIRANTE DO LUGAR
PRETENDIDO AINDA NÃO EFETUOU A DESISTÊNCIA DO MESMO, QUANDO
TAL ACONTECER SERÁ CUMPRIDO O REGULAMENTO EM VIGOR. ___________
______________________________________________________________________
E não havendo mais nada a tratar, foi deliberado encerrar a reunião, eram dezasseis
horas e cinquenta e três minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata. ________

E eu, Graça Maria Brandão Rua Cardoso, Chefe da Divisão Municipal Administrativa, a
redigi e assino juntamente com o Senhor Presidente. ____________________________

