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QUADRIÉNIO 2013/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, 

REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2015 

 

--- Aos dezoito 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 

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, JOSE ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, BEATRIZ SOFIA GOMES 

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

SA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--- A reunião foi secretariada por Verónica de Brito Castro, Licenciada e Chefe da Divisão 

Administrativa, em substituição de Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Diretor 

do Departamento dos Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros da Câmara 

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

 

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

funcionamento do Executivo, pelo Senhor 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 Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se 

as seguintes intervenções:--------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, que questionou o 

executivo sobre os critérios na escolha dos locais para a instalação dos Espaços do 

Cidadão, tendo em conta que todo o Sul do concelho não foi abrangido pelo projeto. 

Aproveitou, ainda para dizer que foi com algum repúdio que tomaram conhecimento 

destes factos pela comunicação social. ------------------------------------------------------------------ 

Ainda no uso da palavra, o senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, referiu que o 

Senhor Presidente deu informações incorretas aos Paredenses ao dizer que a receita da 

Câmara em sede de IMI iria ser inferior, porque as avaliações dos imóveis, também 

seriam inferiores e por isso o aumento da taxa, não iria resultar no aumento do imposto a 

pagar, tendo ainda dito que o aumento da taxa só iria produzir efeitos em 2016. Referiu, 

que as notificações dizem o contrário porque resulta num aumento de 25%, comparado 

com os valores do ano passado e que a taxa já está a ser aplicada em 2015. Concluiu, 

dizendo que pretende deixar expresso esse repúdio, porque não se compreende como é 

que as taxas de outros concelhos, dando como exemplo o concelho do Porto, tenha uma 

taxa mais baixa, quando têm mais equipamentos sociais e têm melhor qualidade de vida 

do que no concelho de Paredes. ----------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada seguidamente a palavra à senhora Vereadora, Dr.ª Beatriz Meireles, que referiu 

que no concelho há muitas estradas degradadas, nomeadamente no Outeiro, que neste 

momento até está sinalizada, pois o piso está degradado, tendo questionado o executivo, 

se está prevista alguma intervenção naquela via.------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao senhor Vereador, José Sá, que disse que foram criados espaços para 

cargas e descargas, tendo questionado o executivo sobre os critérios para a escolha dos 

espaços. Referiu também, que foram colocados dissuasores, e que existe um local, onde 

esse dissuasor dificulta a passagem de pessoas com mobilidade reduzida.--------------------- 
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Tomou a palavra o senhor Presidente, tendo dito que em relação aos espaços do cidadão 

foi decidido disponibilizar um dos espaços no Balcão Único de Atendimento, na sede do 

concelho e manter o espaço já existente na sede da Junta de Freguesia de Lordelo em que 

funciona um PAC. Referiu, que também foi decidido criar mais dois espaços do cidadão, 

que pudessem ficar equidistantes para servir toda a população. Por esse motivo, a escolha 

recaiu em duas freguesias que têm movimentos pendulares com freguesias circundantes, 

como é o caso de Baltar e de Gandra. ------------------------------------------------------------------- 

Disse que quanto ao IMI, não tem a mesma perceção, e que se a cláusula de salvaguarda 

que foi utilizada o ano passado não estiver a ser aplicada, é natural que a atualização seja 

mais rápida que o previsto.------------------------------------------------------------------------------- 

Continuando, e em relação às estradas, disse ter conhecimento da situação e que é um 

problema de todos os Municípios, tendo sido um assunto abordado na reunião da Área 

Metropolitana. Disse que está aberto um concurso que ronda os oitenta mil euros, e que 

aguardamos as melhores condições climatéricas para resolver o problema.--------------------- 

Tomou seguidamente a palavra o senhor Vereador, Dr. Manuel Fernando Rocha, que 

referiu que a criação dos espaços de cargas e descargas, resultou de um estudo dos locais 

onde essas cargas e descargas costumavam acontecer. Atrás da Câmara, referiu que era 

normal utilizarem o espaço em cima do passeio, e por isso é que foram colocados os 

dissuasores e foram aproveitados os lugares de estacionamento, um para as cargas e 

descargas e outro para pessoas com mobilidade reduzida. Referiu que junto da 

Conservatória, o local escolhido foi um lugar num dos extremos da galeria. Concluiu, 

dizendo não ter conhecimento de dissuasor colocado em local que dificulta a passagem de 

pessoas com mobilidade reduzida, mas que a acontecer, terá de ser corrigido, pois as 

medidas tomadas de rebaixar as guias foram tomadas a pensar nas pessoas com 

mobilidade reduzida.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015/03/04 - PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

quatro de março 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 DR. ALEXANDRE ALMEIDA E DRA. BEATRIZ MEIRELES, 

APROVAR A ATA DE QUATRO DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.---------------------- 

  

3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO 

 

  

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

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

-OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: dois milhões, duzentos e três mil, quatrocentos e vinte e 

quatro euros e dezassete cêntimos.------------------------------------------------------------------------

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, cento e noventa e cinco mil, 

novecentos e noventa e um euros e setenta e cinco cêntimos.--------------------------------------- 

  

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, doze mil seiscentos e dezasseis, datada de onze de março 
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do corrente, a remeter ao executivo, para conhecimento, a relação de pagamentos 

efetuados no período de vinte e três de fevereiro a seis de março.--------------------------------- 

  

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

  

5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2015 - 

MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

- MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2 ª 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES 

MUNICIPAIS 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO 

 

  

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento  - terceira 

alteração orçamental do ano de dois mil e quinze, modificação ao orçamento da despesa – 

terceira alteração orçamental, modificação ao plano plurianual de investimentos – 

segunda alteração orçamental, modificação ao plano de atividades municipais – segunda 

alteração orçamental.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

  

6 - ABERTURA DE UM PROCEDIMENTO PARA ASSISTENTE OPERACIONAL - 

MECÂNICO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro das Oficinas, com o número de 

identificação de processo geral, mil oitocentos e setenta e seis, datada de treze de janeiro 

do corrente, a propor a abertura de procedimento concursal para um Assistente 

Operacional – Mecânico.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, REMETER O 

PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA APROVAÇÃO DA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA UM ASSISTENTE 

OPERACIONAL MECÂNICO, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DA INFORMAÇÃO.--  

O PS apresentou declaração de voto referindo que votam a favor, mas com a ressalva de 

serem solicitadas todas as autorizações de forma a não ser violado o compromisso 

assumido no Plano de Saneamento Financeiro.--------------------------------------------------------- 

  

7 - ACÚSTICA MÉDICA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PARA REALIZAÇÃO 

DO RASTREIO AUDITIVO GRATUITO - FEIRA DA SAÚDE DIA 18/03/2015 - PARA 

RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Assuntos jurídicos, com o número 

de identificação de processo geral, oito mil novecentos e trinta e quatro, datada de vinte e 

sete de fevereiro do corrente, para ratificação do despacho que autorizou o pagamento de 

taxas relativas à realização de uma ação de rastreio auditivo gratuito a realizar na Praça 

José Guilherme de Paredes, no dia dezoito de março, pela firma Acústica Médica.----------- 

 

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.------------------------------------------------------------------------------------  

  

8 - PROCESSO 271/10P EM NOME DE ANTÓNIO AUGUSTO RIBEIRO DIAS - 

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 vinte e quatro de fevereiro do corrente ano, 
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a remeter ao executivo, para discussão e votação, o processo número duzentos e setenta e 

um barra dez P, em nome de Antonio Augusto Ribeiro Dias, para que seja declarada a sua 

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

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A 

CADUCIDADE DO PROCESSO 271/10P, EM NOME DE ANTONIO AUGUSTO 

RIBEIRO DIAS, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO 

TÉCNICA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

9 - PROC. 161/10P EM NOME DE ALVES & LAMAS, LDA - 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 três de março do corrente ano, a remeter ao 

executivo, para discussão e votação, o processo número cento e sessenta e um barra dez P, 

em nome de Alves & Lamas, Lda., para que seja declarada a sua caducidade.----------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A 

CADUCIDADE DO PROCESSO 161/10P, EM NOME DE ALVES & LAMAS,LDA., NOS 

TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO TÉCNICA.--------------- 
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10 - PROJETO DO ARRUAMENTO NO LUGAR DO MOSTEIRO, "ENTRE A 

ESTRADA MUNICIPAL 602 E A RUA CHÃO DE FRADES", FREGUESIA DE VILELA 

- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro do Urbanismo, com o 

número de identificação de processo geral, onze mil seiscentos e trinta, datada de seis de 

março do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o projeto do 

arruamento no lugar do Mosteiro, “entre a estrada municipal 602 e a Rua chão de 

Frades”, na Freguesia de Vilela.---------------------------------------------------------------------------- 

 

No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador, Alexandre Almeida, 

perguntou por que razões pretendem a construção deste arruamento porque não vê qual 

a premência para a abertura daquela estrada, porque já há uma contígua, ou se é um caso 

em que se pretende licenciar construções, à semelhança de outros que já foram presentes 

à reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente respondeu que este troço fará ligação do Centro de Lordelo, até 

Duas Igrejas, onde encontrará duas estradas, uma vinda de Paredes (entre rotunda Rota 

dos Móveis e Rotunda da Telha) e outra que virá do campo de Futebol de Azevido – 

Rebordosa. Referiu que este troço é uma parte do projeto de mobilidade de ligação das 

cidades de Lordelo, Rebordosa e Paredes. Disse que o desenho urbano, vem para 

aprovação, porque quando há particulares que pretendem licenciar, a Câmara tem de 

tornar o espaço canal em projeto/estudo, em desenho final. O que se pretende é a 

salvaguarda da passagem da estrada para quando houver vontade, interesse e capacidade 

financeira para a executar, a Câmara poder fazê-lo. Concluiu, dizendo que o que se 

pretende é estruturar o traçado futuro dessa estrada, de forma a que seja possível licenciar 

as construções e de forma a que fique vinculado no futuro as cedências para a construção 

dessa estrada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PROJETO 

DO ARRUAMENTO NO LUGAR DO MOSTEIRO, ENTRE A ESTRADA MUNICIPAL 

602 E A RUA CHÃO DE FRADES NA FREGUESIA DE VILELA, NOS TERMOS E COM 

OS FUNDAMENTOS QUE CONSTAM DA INFORMAÇÃO.-------------------------------------- 

  

11 - 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, doze mil e catorze,  datada de nove de 

março do corrente, a remeter ao executivo, para discussão  e votação, onze processos de 

isenção do pagamento da tarifa de resíduos sólidos urbanos, objeto de parecer técnico 

favorável pelo Pelouro da Ação Social, e anulação de divida existentes, em todas as 

situações em que a mesma se aplique.--------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, 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.-------------------- 

  

12 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É 

REQUERENTE JOAQUIM DOS SANTOS 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, dois mil trezentos e noventa e oito, datada de vinte e 
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cinco de fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o 

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

medicação, em que é requerente Joaquim dos Santos Ferreira, da freguesia de Rebordosa. 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, APROVAR O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO 

DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR JOAQUIM DOS SANTOS FERREIRA, NOS 

TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.-------------------------------------------  

  

13 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É 

REQUERENTE CARLOS DA SILVA 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, cinco mil novecentos e sessenta e três, datada de vinte e 

seis de fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório 

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

medicação, em que é requerente Carlos da Silva Ferreira, da freguesia de  Lordelo.---------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, APROVAR O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO 

DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR CARLOS DA SILVA FERREIRA, NOS TERMOS E 

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.-----------------------------------------------------------  

 

  

14 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É 
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REQUERENTE ANTÓNIO ALEXANDRE SILVA TEIXEIRA, 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, dez mil cento e trinta e oito, datada de  vinte e seis de 

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

respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em 

que é requerente António Alexandre Silva Teixeira, da freguesia de Baltar.--------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, APROVAR O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO 

DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR ANTÓNIO ALEXANDRE SILVA TEIXEIRA, NOS 

TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.------------------------------------------- 

  

15 - RETIFICAÇÃO DE VALOR DE SUBSÍDIO A ATRIBUIR À ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE PAREDES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Educação e Cultura, com o número 

de identificação de processo geral doze mil cento e noventa e quatro, datada de dez de 

março do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, a retificação do valor 

do subsídio atribuído à escola Secundária de Paredes na reunião do executivo de sete de 

janeiro corrente no valor de quatrocentos e trinta euros e cinquenta cêntimos, destinados 

a apoiar uma publicação alusiva a António Mendes Moreira. Dado que o valor da 

publicação foi inferior ao valor do subsídio atribuído inicialmente propõem-se a 

retificação da decisão tomada passando o valor do subsídio a ser no montante trezentos e 

setenta e um euros.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DO RESPETIVO SUBSÍDIO PARA O MONTANTE DE 

TREZENTOS E SETENTA E UM EUROS.---------------------------------------------------------------- 

  

16 - TOPONÍMIA DE AGUIAR DE SOUSA - CALÇADA DOS RAPOSINHOS - PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desenvolvimento Municipal, com 

o número de identificação de processo geral, dez mil trezentos e trinta e seis, datada de 

vinte e sete de fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, as 

partes escritas e desenhadas sobre a Toponímia na freguesia de Aguiar de Sousa, Calçada 

dos Raposinhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE AGUIAR DE SOUSA, CALÇADA DOS 

RAPOSINHOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

17 - PROCESSOS DE ISENÇÃO DE TAXA DA PISCINA MUNICIPAL - PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, doze mil trezentos e vinte e cinco, datada de dez de março 

do corrente, a remeter, à apreciação do executivo, dois pedidos de isenção de taxa de 

frequência nas Piscinas Municipais, acompanhados do relatório social e respetivo parecer 

técnico, emitidos pelo Pelouro de Ação Social.---------------------------------------------------------- 
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Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E TENDO POR BASE 

AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE SUSTENTAM AS RESPETIVAS PROPOSTAS DE 

DECISÃO, COM AS QUAIS SE CONCORDA, DEFERIR O PEDIDO DE PEDRO ANDRÉ 

RODRIGUES DE SOUSA (FILHO MENOR DE MARIA DO CÉU RODRIGUES SOUSA; E 

INDEFERIR O PEDIDO DE MARIA ANTÓNIA GARCEZ PACHECO. ------------------------ 

  

 

--- 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 quinze minutos, pelo Senhor Presidente, foi declarada encerrada a 

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

 

--- E eu, Verónica de Brito Castro, Licenciada e Chefe da Divisão Administrativa, em 

substituição de 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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