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Ata n.º 4/2012

Reunião de Câmara realizada no dia 20 de fevereiro de 2012
-------------------------------------------------------------Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, nesta Vila da Lousã,
no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala de Reuniões da Câmara Municipal,
reuniu ordinariamente o Executivo Camarário com a presença do Senhor
Presidente, Luís Miguel Correia Antunes e dos Senhores Vereadores, Filipe José
Soares, Ana Maria de Araújo Nunes, Hélder Bruno de Jesus Redes Martins,
Ricardo Emanuel Soares Fernandes e Carlos Alberto Seco Lopes. O Senhor
Vereador Nuno Alexandre Lopes Marques, não esteve presente por motivos
profissionais, tendo sido a falta devidamente justificada. --------------------------------------------------------------------------------Às dez horas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu início aos trabalhos.
-------------------------------------------------------------1. Período antes da
da Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------Nenhum dos presentes fez uso da palavra.. ------------------------------------------------------------------------------------------2. Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 - Lida em voz alta, a Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por
unanimidade dos presentes, aprovar a ata da reunião ordinária realizada no dia seis
de fevereiro de dois mil e doze.. --------------------------------------------------------------------------2.2 - Propostas do Senhor Presidente da Câmara: ------------------------2.2.1 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a aprovação do Projecto
de Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda
ao Publico e de Prestação de Serviços do Municipio da Lousã. --------------A Câmara Municipal deliberou por votação nominal e maioria, com a abstenção do
Senhor Vereador Filipe Soares, aprovar o Projeto de Regulamento dos Horários de
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Funcionamento de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município da
Lousã e remeter o documento à Assembleia Municipal. Documento que se dá por
integralmente reproduzido, ficando arquivado em pasta anexa a este livro de atas
(Doc. n.º 1 (um)). ------------------------------------------------2.2.2 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a autorização do
recrutamento de Patricia Catarina Sequeira Lima, classificada em primeiro lugar
para exercer funções na carreira e categoria Técnica Superior por tempo
indeterminado, candidata sem relação jurídica de emprego público por tempo
indeterminado previamente estabelecida. ------------------------------A Câmara Municipal deliberou por votação nominal e unanimidade dos presentes
autorizar o recrutamento da candidata sem relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida, Patrícia Catarina Sequeira Lima, para o exercício de
funções na carreira e categoria Técnica Superior por tempo indeterminado.
Documento que se dá por integralmente reproduzido, ficando arquivado em pasta
anexa a este livro de atas (Doc. n.º 2 (dois)). ---------------------------2.2.3 - O Senhor Presidente propõe à Câmara Municipal a aprovação das Normas
de Funcionamento da Feira anual de São João 2012. ----------------------A Câmara Municipal deliberou por votação no nominal e maioria, com a abstenção
do Senhor Vereador Filipe Soares, a aprovação das Normas de Funcionamento da
Feira Anual de São João 2012. Documento que se dá por integralmente
reproduzido, ficando arquivado em pasta anexa a este livro de atas (Doc. n.º 3
(três)). --------------------------------------------------------2.3 - Correspondência: ----------------------------------------------------------------------------------------2.3.1 - ACES Pinhal Interior Norte 1, a informar que de acordo comunicação da
CIMPIN –

Comunidade Municipal do Pinhal Interior Norte e por deliberação do

Conselho Executivo da mesma a 24 de janeiro de 2012, o Senhor Presidente da
Câmara Municipal da Lousã, Luis Antunes, foi nomeado para Presidente do
Conselho da Comunidade no ACESPIN1. A Câmara Municipal tomou conhecimento.
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Documento que aqui se dá por inteiramente reproduzido, ficando arquivado em
pasta anexa a este livro de atas (Doc. nº 4 (quatro)). ---------------------2.3.2 - Gostos e Traços, a propor à Câmara Municipal uma parceria para que todos
os funcionários da Câmara possam usufruir de descontos. ------------------A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aceitar a proposta apresentada, bem como divulgar junto de todos os
colaboradores. Documento que se dá por inteiramente reproduzido ficando
arquivado em pasta anexa a este livro de atas, (Doc. n.º 5 (cinco)).-----------2.4 - Contabilidade: --------------------------------------------------------------------------------------------2.4.1 - 1ª Alteração ao Orçamento e 1ª Modificação às Grandes Opções do Plano
– GOP – PPI, para ratificação. -------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por votação nominal e maioria dos presentes, com a
abstenção do Senhor Vereador Filipe Soares, ratificar o ato do Senhor Presidente
da Câmara de catorze de fevereiro de dois mil e doze, através do qual foi aprovada
a 1.ª Alteração ao Orçamento e 1.ª Modificação às Grandes Opções do Plano.
Documento que se dá por inteiramente reproduzido, ficando arquivado em pasta
anexa a este livro de atas (Doc. n.º 6 (seis)). ---------------------------2.4.2 - 2ª Alteração ao Orçamento e 2ª Modificação às Grandes Opções do Plano
– GOP – PPI. --------------------------------------------------A Câmara Municipal deliberou por votação nominal e maioria dos presentes, com a
abstenção do Senhor Vereador Filipe Soares aprovar a 2.ª Alteração ao Orçamento
e 2.ª Modificação às Grandes Opções do Plano. Documento que se dá por
inteiramente reproduzido, ficando arquivado em pasta anexa a este livro de atas
(Doc. n.º 7 (sete)). -----------------------------------------------2.5 - Secção de Aprovisionamento: ----------------------------------------------------------------------2.5.1 –

Proposta para Fixação do valor do Seguro de Acidentes Pessoais dos

Eleitos Locais. --------------------------------------------------Este ponto foi remetido para a próxima Reunião de Câmara. ----------------2.6 – Divisão de Obras Municipais, Saneamento
Saneamento Básico e Ambiente:-----------Ambiente:------------
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2.6.1 –

Auto de Medição n.º 7 –

“ Empreitada de Construção civil, Instalação

Eléctrica Interior, Campo de jogos, Arranjos Exteriores, Redes Exteriores,
Aquecimento Central e Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica do 1.º, 2.º e 3.º
Ciclos de 24 Turmas da Lousã – Freguesia de Vilarinho – Concelho da Lousã.” A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar o auto nº 7 (sete) de trabalhos normais, da Firma Construções
Alberto Vasco, S.A., pelo valor de EUR 120.167,89 (cento e vinte mil, cento e
sessenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos), referente à Empreitada de
“ Construção Civil, Instalação Eléctrica Interior, Campo de Jogos, Arranjos
Exteriores, Redes Exteriores, Aquecimento Central e Pavilhão Gimnodesportivo da
Escola Básica do 1º, 2º e 3º Ciclos de 24 Turmas da Lousã –

Freguesia de

Vilarinho – Concelho da Lousã.” A despesa tem cabimento orçamental na rubrica
0505/07010305. Documento que se dá por inteiramente reproduzido ficando
arquivado em pasta anexa a livro de atas, (Doc. nº 8 (oito)). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara Municipal por votação nominal, deliberou por unanimidade dos
presentes, aprovar em minuta a parte da ata referente aos pontos 2.4.1, 2.4.2 e
2.6.1, a fim de produzir efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar às doze horas, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal declarou encerrada a reunião de que foi lavrada a presente ata que vai
ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Luis Miguel Correia
Antunes e por mim Carla Luísa da Cruz Mendo na qualidade de Secretária. ------------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,

A Secretária,

--------------------------------------------------------------

