Município de Pinhel

Câmara Municipal de Pinhel

Ata n.º 03/15

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE
DOIS MIL E QUINZE

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, pelas dez
horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião extraordinária
desta Câmara Municipal, sob a Presidência do Senhor Rui Manuel Saraiva Ventura, na
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, estando presentes os
Senhores Vereadores Irene de Jesus Marques Fortunato da Fonseca, Luís Manuel
Monteiro Soares, Maria Lucília Guedes Melo Coelho, José Vital Tomé Saraiva e
Esperança

Nunes

Fernandes

Sequeira

Valongo.

O

Senhor

Presidente

deu

conhecimento que o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Luís Videira Poço,
não ia participar nesta reunião, por motivos de ordem pessoal. A Câmara Municipal
delibera, por unanimidade, justificar a falta do Senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Luís Videira Poço. Verificada a existência de “quórum”, foi declarada pelo
Senhor Presidente da Câmara, aberta a reunião, pelas dez horas.-----------------------

Ponto Um - Análise e aprovação da adjudicação da Empreitada “Instalação de
relvados sintéticos - Campo de Futebol de Pinhel”:- Foi presente à Câmara
Municipal a informação interna n.º 68, datada de 26 de janeiro de 2015, prestada
pela Coordenadora Técnica da Subunidade Orgânica Flexível de Empreitadas,
referente à adjudicação da Empreitada “Instalação de relvados sintéticos - Campo
de Futebol de Pinhel”, através da qual se propõe ao executivo municipal a aprovação
da Lista de Concorrentes constante da informação supra citada, a admissão

das propostas apresentadas pelos concorrentes n.ºs 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, por
cumprirem integralmente o exigido no Programa de Procedimento e Caderno
de Encargos, a exclusão das propostas apresentadas pelos concorrentes n.ºs 1,
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2 e 10, por não cumprirem conforme o exigido, a adjudicação da empreitada,
ao concorrente n.º 5 - Biosfera Construções, Unipessoal, Lda., pelo valor de
331.221,00 €+iva, com um prazo de execução de 19 meses e a aprovação da
minuta de contrato apresentado para o efeito. Nos termos expostos, a Câmara
Municipal delibera, por maioria, com a abstenção da Senhora Vereadora Irene
de Jesus Marques Fortunato da Fonseca, aprovar a Lista de Concorrentes
constante da informação interna n.º 68/2015. Mais delibera, por maioria, com
a abstenção da Senhora Vereadora Irene de Jesus Marques Fortunato da
Fonseca, aprovar a admissão das propostas apresentadas pelos concorrentes
n.ºs 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, por cumprirem integralmente o exigido no Programa de
Procedimento e Caderno de Encargos. Delibera, ainda, por maioria, com a
abstenção da Senhora Vereadora Irene de Jesus Marques Fortunato da
Fonseca, excluir as propostas apresentadas pelos concorrentes n.ºs 1, 2 e 10,
por não cumprirem conforme o exigido. Delibera, por maioria, com a abstenção
da Senhora Vereadora Irene de Jesus Marques Fortunato da Fonseca,
adjudicar a empreitada, ao concorrente n.º 5 - Biosfera Construções,
Unipessoal, Lda., pelo valor de 331.221,00 €+iva, com um prazo de execução de
19 meses. Por último, delibera, por maioria, com a abstenção da Senhora
Vereadora Irene de Jesus Marques Fortunato da Fonseca, aprovar a minuta
do contrato apresentado. Esta deliberação foi aprovada, em minuta, por maioria,
com a abstenção da Senhora Vereadora Irene de Jesus Marques Fortunato da
Fonseca, a fim de produzir efeitos imediatos e executórios.----------------------------

2- Aprovação do “Voto de Pesar” pelo falecimento do Senhor Manuel Alberto

Maia Caetano:- Foi presente à Câmara Municipal o “Voto de Pesar” pelo falecimento
do Senhor Manuel Alberto Maia Caetano, subscrito pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, no passado dia 28 de janeiro de 2015, o qual se transcreve na
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íntegra para a presente ata: “Foi com grande pesar e tristeza que a Câmara Municipal
de Pinhel tomou conhecimento do falecimento de Manuel Alberto Maia Caetano.
Surpreendidos por este repentino e inesperado desaparecimento, associamo-nos à
dor da família, a quem apresentamos as mais sentidas condolências. Sobre Manuel
Alberto Maia Caetano muito haveria a dizer, pelos múltiplos papéis que desempenhou
e pelas inúmeras causas que defendeu. Ainda que de modo muito resumido, queremos
aqui lembrar o seu percurso de vida… Manuel Alberto Maia Caetano nasceu em Cerejo
(Pinhel), em 12/12/1943, filho de proprietários agrícolas. Aos dezoito anos foi para o
Ultramar e viveu em Angola e Moçambique até 1977, altura em que regressou, tendo
fixado residência em Pinhel. Estudou em Coimbra, Lourenço Marques, Guarda e
Lisboa, nas áreas de Contabilidade, Direito e Jornalismo. Licenciou-se em
Comunicação Social e Jornalismo. Foi fundador da Rádio Elmo e do Rádio Clube da
Meda, assim como dos jornais O Elmo, Pinhel Falcão, Terras da Meda e Terras do
Côa. É autor de várias publicações, entre as quais destacamos “Centenário (19062006) – Contribuições para a história dos Bombeiros Voluntários Pinhelenses” (2006)
e “Farpas e Ferrões” (2007). O amor à sua terra natal, Cerejo, e ao seu concelho,
Pinhel, levou-o a assumir os mais diversos cargos nas mais distintas instituições
concelhias. Foi fundador do Núcleo de Escuteiros de Pinhel e foi deste núcleo que
nasceu a Rádio Elmo, em 1986. A nível associativo, foi membro dos órgãos sociais da
Associação

Humanitária

dos

Bombeiros

Voluntários

Pinhelenses,

tendo

sido

inclusivamente Presidente da Assembleia Geral e Presidente da Direção. Foi também
dirigente da Covicôa - Associação de Produtores de Pequenos Ruminantes da Bacia
Hidrográfica do Côa. Na política, e em particular na política concelhia, deixou um
importante contributo, tendo assumido as funções de Vereador e de membro da
Assembleia Municipal de Pinhel. Recordamos, em particular, os últimos dois mandatos
em que foi eleito membro e líder da bancada parlamentar do Partido Social
Democrata na Assembleia Municipal de Pinhel (de 2009 até à data). Neste órgão foi
também eleito para ser representante efetivo da Assembleia Intermunicipal da
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Assumiu, ainda, a
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Presidência da Assembleia de Freguesia de Cerejo. Pelo seu percurso de vida, pelos
cargos desempenhados e, acima de tudo, pelo seu efetivo contributo para a afirmação
e o desenvolvimento do concelho de Pinhel, proponho: 1. Que este órgão aprove o
presente Voto de Pesar pelo falecimento de Manuel Alberto Maia Caetano, guardando
um minuto de silêncio em sua memória. 2. Manifeste à sua família as mais sentidas
condolências, transmitindo o teor deste Voto de Pesar. 3. Que seja decretado um dia
de Luto Municipal, a cumprir no dia de amanhã, 29 de janeiro de 2015.” Nos termos
expostos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente Voto de
Pesar pelo falecimento de Manuel Alberto Maia Caetano, guardando um minuto de
silêncio em sua memória. Mais delibera, por unanimidade, manifestar à sua família as
mais sentidas condolências, transmitindo o teor deste Voto de Pesar. Por último,
delibera, ainda, por unanimidade, decretar um dia de Luto Municipal, a cumprir no dia
de amanhã, 29 de janeiro de 2015. Esta deliberação foi aprovada, em minuta, por
unanimidade, a fim de produzir efeitos imediatos e executórios.------------------------

Encerramento:- Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pinhel às onze horas. Para que todos
os

assuntos

abordados

constassem,

elaborou-se

a

presente

ata,

sob

a

responsabilidade do Coordenador Técnico da Subunidade Orgânica Administrativa e
Recursos Humanos, Alfredo Manuel dos Santos, que vai ser assinada nos termos da
Lei, na reunião seguinte. –-----------------------------------------------------------------Paços do Concelho de Pinhel, aos 28 de janeiro de 2015
O Presidente da Câmara Municipal de Pinhel

(Rui Manuel Saraiva Ventura)

O Coordenador Técnico
(Alfredo Manuel dos Santos)
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