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QUADRIÉNIO 2013/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, 

REALIZADA NO DIA 4 DE MARÇO DE 2015 

 

--- Aos quatro dias do mês de Março de dois mil e quinze, no Edifício dos Paços do 

Concelho, reuniu o executivo Municipal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor 

Presidente, CELSO MANUEL GOMES FERREIRA, Presidente da mesma Câmara 

Municipal, com a presença dos Vereadores Senhores:-------------------------------------------------- 

PEDRO DINIS SILVA MENDES, MARIA HERMINIA GUEDES MOREIRA, MANUEL 

FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA, CANDIDO JOAQUIM VENDA MOREIRA 

BARBOSA, HELDER RODRIGO DE SOUSA RIBEIRO, JOSE LUIS GARCES ALVES DE 

SA, JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA, GLORIA PATRICIA DA CUNHA ALMEIDA.----- 

 

--- A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Diretor do 

Departamento dos Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros da Câmara 

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- Sendo catorze horas e quarenta minutos, verificando-se haver “quórum” para 

funcionamento do Executivo, pelo Senhor Vice-Presidente foi declarada aberta a reunião.-- 
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1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

  

Nos termos do disposto no artigo oitavo do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo 

Senhor Vice-Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, 

verificando-se as seguintes intervenções:---------------------------------------------------------------- 

O senhor Vice-Presidente tomou a palavra saudando todos os presentes e muito em 

particular a senhora Dra. Patrícia Almeida pois que, logo que seja empossada, passará 

pela primeira vez a fazer parte dos normais trabalhos deste executivo municipal. 

Continuando, disse que o senhor Presidente está neste momento numa reunião de 

trabalho relacionada com o parque empresarial e, por essa razão, só tomará parte nesta 

reunião dentro de alguns minutos e logo que aquela reunião termine.--------------------------- 

De imediato, pelos serviços administrativos foi verificada a identidade e legitimidade da 

senhora Dra. Glória Patrícia Cunha Almeida, pelo que, após leitura dos compromissos de 

honra, foi a mesma empossada.---------------------------------------------------------------------------- 

Novamente no uso da palavra o senhor Vice-Presidente disse que a Câmara Municipal 

tentou de facto alterar o dia e hora da presente reunião mas, sobretudo porque amanhã 

haverá duas importantes reuniões na Simdouro e Águas do Douro e Paiva, tal não foi 

possível, facto que logo transmitiram aos senhores Vereadores Dr. Alexandre Almeida e 

Dra. Beatriz Meireles.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra à senhora vereadora Dra. Patrícia Almeida que disse que os membros 

eleitos pelo PS estiveram no passado sábado na freguesia de Duas Igrejas e constataram 

que a Câmara Municipal se comprometeu a elaborar o projeto para um Centro de Dia a 

ser construído pela associação para o desenvolvimento integral de Duas Igrejas e, ao que 

sabem, nada foi feito.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou seguidamente a palavra o senhor Vereador Engº José Carlos que referiu que as 

freguesias de Louredo, Beire e a antiga de Gondalães, agora integrada na de Paredes, não 

possuem um pavilhão próprio para a prática desportiva e, por isso têm de usar o do 

Centro Escolar de Bitarães que, por não ter marcações nem balizas, não oferece as 

condições necessárias à prática de certas modalidades, razão pela qual solicita que, pelo 
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menos esses trabalhos sejam finalizados.----------------------------------------------------------------- 

Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Vereador José Sá o qual disse que está a 

decorrer uma obra na Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa e que, embora reconheça que 

não conhece bem o projeto, facto é que estão ali a ser executadas infraestruturas em betão 

armado que, não só pelo impacto negativo que já teve a construção naquele local dos 

pilares da A41, mas porque aquela é uma área que deve ser preservada, alerta para a 

necessidade de se acautelar essa mesma defesa daquele património natural.------------------- 

Tomou a palavra o senhor Vice-Presidente tendo dito que regista as preocupações 

manifestadas pelos senhores Vereadores do PS, contudo, todas elas estão acauteladas. 

Disse que quanto a Duas Igrejas, e muito embora reconheça a relação umbilical da 

senhora Vereadora com aquela freguesia e que a terá levado a que a sua primeira 

intervenção enquanto vereadora tenha sido sobre um assunto daquela freguesia, não 

pode deixar de fazer ver que o território do concelho é muito mais vasto e não pode ter-se 

uma visão redutora do mesmo. Continuando disse que, pese embora a senhora Vereadora 

Dra. Hermínia Moreira lhe possa dar uma melhor informação, a Câmara Municipal sabe 

da necessidade que existe naquela freguesia de um centro de dia e, por essa razão, 

conjuntamente com a Junta de Freguesia, pois que existem na mesma várias associações, 

está atenta ao novo quadro comunitário de apoio para lançamento de uma candidatura 

com esse objeto e fim. Disse também e em resposta ao senhor Vereador Engº. José Carlos 

que as populações daquelas freguesias podem e devem utilizar os equipamentos 

desportivos da freguesia de Paredes, bem como aquele do Centro Escolar de Cristelo, 

razão pela qual já foram alertadas as associações destas freguesias para efetuarem as suas 

reservas de modo a que haja um uso equitativo por todos os interessados. Contudo, como 

referiu, pese embora não haja um equipamento em cada freguesia, no concelho de 

Paredes existem 33 polidesportivos e nunca foi feito tanto investimento em equipamentos 

desportivos como aquele efetuado pelo PSD no último e no mandato em curso. Ainda no 

uso da palavra, disse que de facto fica bem ao senhor Vereador José Sá admitir que não 

conhece bem o projeto pois se o conhecesse não teria feito esta afirmação e entende que é 

até uma injustiça não se reconhecer o empenho do senhor Vereador Dr. Manuel Fernando 

que está, ao fim de todos estes anos em que se tentou resolver aquele problema, a levar a 

efeito uma obra que é digna e vai sem dúvida ao encontro dos anseios da população local 
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e da defesa do património cultural e paisagístico da zona.------------------------------------------- 

 

Sendo catorze horas e cinquenta minutos compareceu na reunião o senhor Presidente cuja 

ausência até ao momento foi por unanimidade considerada justificada.------------------------- 

 

Tomou a palavra a senhora Vereadora Dra. Hermínia Moreira que disse que a Câmara 

Municipal conhece bem a necessidade da Freguesia de Duas Igrejas de um centro de dia e 

conhece a intenção da ADI de Duas Igrejas de o criar, razão pela qual lhes foi cedida a 

escola desativada para ali resolverem alguns dos problemas nessa vertente. Disse 

também, que o que foi pedido pela ADI e aquilo que a Câmara Municipal se 

comprometeu, está a ser cumprido, quer quanto á cedência de trabalho de arquitetura, 

tendo disponibilizado um técnico municipal com formação nessa área, quer quanto ao 

apoio na realização dos trabalhos de adaptação do espaço da antiga escola. Continuando 

disse que, como já foi transmitido às associações locais, a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia estão em sintonia para que, logo que abra o próximo quadro comunitário de 

apoio apresentarem projeto para aquele equipamento.----------------------------------------------- 

Ainda no uso da palavra a senhora Vereadora disse que o polidesportivo do Centro 

Escolar de Bitarães foi concebido para as necessidades da comunidade escolar, razão pela 

qual as marcações e as balizas não estavam previstas no projeto, contudo, porque o 

mesmo oferece valências que podem aproveitar à restante comunidade residente na área 

envolvente, já está em curso o procedimento necessário á aquisição das balizas e à 

marcação dos limites do recinto.---------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada seguidamente a palavra ao senhor Vereador Dr. Manuel Fernando que disse que 

as infraestruturas em betão armado que estão a ser construídas na Senhora do Salto são os 

espaços destinados a casas de banho e à queimação de velas e que irão ser completamente 

revestidos a xisto, pois que a preservação do espaço sempre foi um ponto de honra na 

elaboração deste projeto e da respetiva candidatura. Disse também que já que a senhora 

vereadora falou da Freguesia de Duas Igrejas, importa dar-lhe nota de que a Câmara 

Municipal já aceitou o orçamento apresentado pela EDP para fornecimento e instalação 

de 19 postes de iluminação pública na Avenida da Telha e no arruamento que permite o 

acesso a um Centro Escolar, que para além dos professores e auxiliares, tem cerca de 
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duzentos e oitenta alunos.----------------------------------------------------------------------------------

Novamente no uso da palavra o senhor Vice-Presidente disse que importa recordar o que 

se passou neste Salão Nobre na passada segunda feira, concretamente a cerimónia 

seguida depois do lançamento da primeira pedra das instalações no concelho de Paredes 

da empresa Vygon que, a par de muitas outras cujo investimento se conseguiu captar 

para o concelho e em que outras lhe seguirão os passos, vai desenvolver o tecido 

industrial de Paredes e propiciar a criação de muitos postos de trabalho. ----------------------- 

  

2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2015/02/18 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia 

dezoito de fevereiro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão.----------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM A ABSTENÇÃO DOS 

SENHORES VEREADORES DRA. PATRÍCIA ALMEIDA E ENGº. JOSÉ CARLOS, 

APROVAR A ATA DE 18/02/2015. ----------------------------------------------------------------------- 

  

3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO 

 

  

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia três do corrente, 

tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: ---------------

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: um milhão, oitocentos e treze mil, novecentos e trinta e 

oito euros e cinquenta e três cêntimos.-----------------------------------------------------

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos 

e trinta e nove euros e setenta e três cêntimos.----------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------- 

  

4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO   

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos, 

Administrativos e Financeiros, Divisão de Contabilidade e Finanças, com o número de 

identificação de processo geral, nove mil quinhentos e noventa e quatro, datada de vinte e 

quatro de fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para conhecimento, a relação de 

pagamentos efetuados no período de nove a vinte de fevereiro.------------------------------------ 

  

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------- 

  

5 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E 

PREÇOS MUNICIPAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos, 

Administrativos e Financeiros, Departamento de Assuntos Jurídicos, Administrativos e 

Financeiros, Divisão de Assuntos Jurídicos, a remeter ao executivo, para discussão e 

votação, uma proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Taxas e Preços 

Municipais e à Tabela de Taxas e Preços.--------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO 

PSD E 4 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E PREÇOS MUNICIPAIS E À TABELA DE 

TAXAS E PREÇOS, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA E 

SUBMETÊ-LA À APRECIAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS PREVISTOS NO CÓDIGO 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA POSTERIOR REMESSA À 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA EFEITOS DE APROVAÇÃO DO DOCUMENTO 

FINAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

6 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUA DE 

CONTROLO ANALÍTICO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS - PROCº 

MP/179/AD/S-2015 PARECER PRÉVIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos, 

Administrativos e Financeiros, Divisão de Aprovisionamento e Património, com o 

número de identificação do processo geral cinco mil duzentos e dezassete, datada de 

dezanove de fevereiro do corrente, a remeter, no âmbito do procedimento por ajuste 

direto para aquisição de serviços contínua de controlo analítico das águas das piscinas 

municipais, os elementos necessários à emissão de parecer prévio vinculativo.---------------- 

 

Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO 

PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------- 

O PS apresentou declaração de voto no sentido de que o seu voto contra se prende com o 

facto de, por princípio, serem contra o recurso a ajuste direto. -------------------------------------  

  

7 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 

EXTINTORES EXISTENTES EM DIVERSOS EDIFICIOS E VIATURAS DO 

MUNICIPIO DE PAREDES - PROCº MP/182/AD/S-2015 PARECER PRÉVIO - PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos, 

Administrativos e Financeiros, Divisão de Aprovisionamento e Património, com o 
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número de identificação do processo geral cinco mil cento e quarenta e sete, datada de 

dezanove de fevereiro do corrente, a remeter, no âmbito do procedimento por ajuste 

direto para aquisição de serviços de manutenção dos extintores existentes em diversos 

edifícios e viaturas do Município de Paredes, os elementos necessários à emissão de 

parecer prévio vinculativo.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO 

PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------- 

O PS apresentou declaração de voto no sentido de que o seu voto contra se prende com o 

facto de, por princípio, serem contra o recurso a ajuste direto. ------------------------------------- 

 

  

8 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE SPOT 

PUBLICITÁRIO PARA TELEVISÃO NO ÂMBITO DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

ART ON CHAIRS INTERNACIONAL - PROCº MP/178/AD/S-2015 PARECER 

PREVIO - PARA RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, para ratificação, uma informação proveniente do Pelouro dos 

Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros, Divisão de Aprovisionamento e 

Património, com o número de identificação do processo geral sete mil setecentos e 

quarenta e oito, datada de dezanove de fevereiro do corrente, referente à emissão de 

parecer prévio favorável à contratação da prestação de serviços de inserção de spot 

publicitário para televisão no âmbito da divulgação do evento Art On Chairs 

Internacional.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Engº. José Carlos 

perguntou por que razão apenas foi consultada a TVI e se não seria mais razoável fazer 
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um spot publicitário nos países onde se pretende que haja implantação deste projeto e 

onde se pretenda divulgar a marca, a qual já é, em seu entender, bem conhecida no 

mercado interno e, por isso, com aquele valor de cerca de cinquenta mil euros, poderia 

haver outro tipo de divulgação, nomeadamente através das redes sociais.---------------------- 

Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que existe uma máxima na 

economia que é de que ninguém se pode internacionalizar se não estiver a sua estrutura 

devida e convenientemente sedimentada no mercado nacional e que, infelizmente, 

Paredes ainda não atingiu a notoriedade que merece e de que precisa, razão pela qual se 

optou por realizar eventos do Art on Chairs em Paredes e em Lisboa de forma a que o 

país no seu todo perceba o que é e onde fica Paredes e quais são as razões pelas quais 

somos tão bons a fabricar mobiliário. Continuando disse que é por essa razão que o 

projeto está apostado nestes dois vetores, o interno e os mercados onde as potencialidades 

de negócio são enormes. Disse também que não foi apenas consultada a TVI mas sim a 

totalidade dos 3 principais canais, não só em termos de preços que, num momento inicial 

era muito mais elevado em todos eles, mas também quanto aos horários de passagem dos 

spots, tendo apenas a TVI apresentado soluções que, com o melhor preço, abrangem 

horários nobres e de maior divulgação, pelo que, o ajuste direto que aqui se apresenta é 

apenas a formalização do procedimento que teve uma fase inicial de negociação dura e 

que por ser ajuste direto não deixa de ser legal, claro e transparente.----------------------------- 

Ainda no uso da palavra disse que era completamente impossível que, com este valor, se 

conseguisse um qualquer spot num qualquer canal dos países onde se pretende a 

internacionalização da marca que já se está a implantar junto dos profissionais do sector, 

razão pela qual a aposta nestes países foi, não só chegar a esses mesmos profissionais, e 

por isso a necessidade de contratação de viagens pois as peças não viajam e chegam aos 

mercados sozinhas, mas também por esses mercados são aqueles onde existem fortes 

nichos de mercado com potencialidade económica para aquisição de produto de 

qualidade e design.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse ainda que, não só por força deste projeto mas de muitas outras razões, Paredes é 

reconhecida no exterior, e apenas não temos este mesmo reconhecimento em Paredes 

porque existem alguns profissionais do miserabilismo que apenas conseguem denegrir o 

que é feito pela Câmara Municipal, pelos seus trabalhadores, sobretudo pela sua pessoa e 
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que, de resto, acaba por contribuir para o descrédito interno dos próprios sectores de 

atividade dominantes no concelho. ------------------------------------------------------------------------ 

 

Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO 

PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, RATIFICAR O DESPACHO ATRAVÉS DO QUAL FOI 

EMITIDO PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.------------------------------------------------------------- 

O PS apresentou declaração de voto no sentido de que o seu voto contra se prende com o 

facto de, por princípio, serem contra o recurso a ajuste direto. ------------------------------------- 

 

  

9 - A ACÚSTICA MÉDICA ( HIDDEN HEARING, PORTUGAL) - PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS NO RASTREIO AUDITIVO GRATUITO - FEIRA DA SAÚDE, 

EM RECAREI DIA 24/02/2015 - PARA RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, um email, datado de quinze de janeiro do corrente, remetido pela 

ACÚSTICA MÉDICA - Hidden Hearing (Portugal) Unipessoal, Lda., para ratificação do 

despacho que autorizou a isenção do pagamento de taxas relativas à realização de uma 

ação de rastreio auditivo gratuito, na Freguesia de Recarei, no dia 24 de fevereiro, junto à 

Igreja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O 

DESPACHO QUE ISENTOU O PAGAMENTO DE TAXAS À ACÚSTICA MÉDICA 

PARA O FIM EM CAUSA, POR SE RECONHECER A URGÊNCIA E MÉRITO NA 

DECISÃO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10 - PROCESSO 44/10P EM NOME DE ALEXANDRA MARIA DE MELO TEIXEIRA - 

DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, um parecer proveniente do Pelouro do Urbanismo, Divisão de 

Planeamento e Gestão Urbanística, datado de dezasseis de fevereiro do corrente ano, a 

remeter ao executivo, para discussão e votação, o processo número quarenta e quatro 

barra dez P, em nome de Alexandra Maria de Melo Teixeira, para que seja declarada a sua 

caducidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A 

CADUCIDADE DO PROCESSO 44/10P, EM NOME DE ALEXANDRA MARIA DE 

MELO TEIXEIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DA 

INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PRESENTE DECISÃO.--------------------------- 

  

11 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PAREDES PELA 

INCLUSÃO SOCIAL - ACERTO DE CONTAS RELATIVO AO PROJETO MUSEU DA 

ESCOLA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro das Atividades 

Económicas, com o número de Identificação de Processo Geral, cinco mil trezentos e 

vinte, datada de três de fevereiro, a propor que a verba sobrante do Projeto Museu da 

Escola: Uma Estratégia de Inclusão, n.º 2012-1-PT1-COM13-124921, seja transferida para a 

Associação Paredes pela Inclusão Social.------------------------------------------------------------------ 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR UM 

SUNBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PAREDES PELA INCLUSÃO SOCIAL, PELO VALOR E 

PARA OS FINS CONSIGNADOS NA PROPOSTA. --------------------------------------------------- 

  

12 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TRSU - DIFICULDADES 

ECONÓMICAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Ambiente, Divisão do Ambiente, 

com o número de identificação de processo geral nove mil trezentos e cinquenta e sete, 

datada de vinte e três de fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e 

votação, vinte e seis processos de isenção do pagamento da tarifa de resíduos sólidos 

urbanos, objeto de parecer técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social, e anulação de 

dívidas existentes, em todas as situações em que a mesma se aplique.---------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS 

TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DOS RELATÓRIOS SOCIAIS A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A 

ANULAÇÃO DA DÍVIDA EXISTENTE, EM TODAS AS SITUAÇÕES EM QUE A 

MESMA SE APLIQUE, CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA.-------------------- 

  

13 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO RENDA DE CASA, EM QUE É 

REQUERENTE AIDA PAULA MAIA MAGALHÃES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, três mil quatrocentos e trinta e seis, datada de dois de 

fevereiro do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório 
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social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para pagamento da renda 

da habitação, em que é requerente Aida Paula Maia Magalhães, da freguesia de Cête.------ 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO À MUNÍCIPE AIDA 

PAULA MAIA MAGALHÃES, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL E RESPETIVO PARECER TÉCNICO.---------------------------------------------------------- 

  

14 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É 

REQUERENTE ALBINO ALVES FERREIRA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, cinquenta mil setecentos e vinte e sete, barra catorze, 

datada de doze de dezembro do ano transato, a remeter ao executivo, para discussão e 

votação, o relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para 

pagamento da renda da habitação, em que é requerente Albino Alves Ferreira, da 

freguesia de Vilela.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO AO MUNÍCIPE 

ALBINO ALVES FERREIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL E RESPETIVO PARECER TÉCNICO.-------------------------------------------------------- 
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15 - EXPOSIÇAO SOBRE PROCº DE APOIO DE RENDA, EM QUE É REQUERENTE 

MARIA JOSÉ COELHO ROCHA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "PAREDES AJUDA 

+" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, cento e dezanove, datada de cinco de fevereiro do 

corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e 

respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para pagamento da renda da 

habitação, em que é requerente Maria José Coelho Rocha, da freguesia de Vilela.------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO À MUNÍCIPE MARIA 

JOSÉ COELHO ROCHA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E 

RESPETIVO PARECER TÉCNICO.----------------------------------------------------------------------- 

  

16 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA DE CASA, EM QUE É 

REQUERENTE SANDRA MARIA RIBEIRO BARROS, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA " PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, quatro mil quinhentos e noventa e sete, datada de 

dezanove de fevereiro do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, 

o relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para 

pagamento da renda da habitação, em que é requerente Sandra Maria Ribeiro Barros, da 

freguesia de Cristelo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO À MUNÍCIPE 

SANDRA MARIA RIBEIRO BARROS, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO 

RELATÓRIO SOCIAL E RESPETIVO PARECER TÉCNICO.---------------------------------------- 

  

17 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Encerrada a ordem de trabalhos foi dado, de imediato, cumprimento ao disposto no 

artigo quadragésimo nono da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro, não se tendo verificado qualquer inscrição. -------------------------------------------- 

  

 

--- E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a ata da presente reunião, cuja minuta já 

havia sido aprovada e que, depois de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo 

aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------- 

---Sendo quinze horas e vinte minutos, pelo Senhor Presidente, foi declarada encerrada a 

presente reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Diretor do Departamento dos Assuntos Jurídicos, 

Administrativos e Financeiros, redigi e, juntamente com o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, subscrevi a presente ata, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou 

na mesma reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

__________________________________ 
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