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QUADRIÉNIO 2013/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2014

--- Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e catorze, no Edifício dos Paços do
Concelho, reuniu o executivo Municipal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor
PEDRO DINIS SILVA MENDES, Vice-Presidente da mesma Câmara Municipal, com a
presença dos Vereadores Senhores:------------------------------------------------------------------------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 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

Antes de dar início à reunião, o senhor Vice-Presidente, Dr. Pedro Mendes, informou que
o senhor Presidente da Câmara não iria estar presente na reunião, por estar a receber os
representantes da cidade de Bagé, que foi fundada por um paredense, tendo sido
justificada, por unanimidade, a sua ausência.----------------------------------------------------------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:----------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador, José Sá, que quis manifestar a sua preocupação
relativamente ao encerramento da piscina municipal de Paredes, referindo que este ano é
a segunda vez que está encerrada por motivos que, em parte, lhe são alheios. Disse que,
ainda há pouco tempo, foi feito um investimento nesse edifício, que tem conhecimento de
que existem alguns problemas a nível da construção que a Câmara Municipal deveria
fazer uma análise cuidada, para evitar que futuramente esta situação volte a acontecer.---De seguida, foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, que quis
colocar uma questão que lhe foi dada a conhecer e que se prende com a existência de
alguma preocupação por parte dos funcionários da Câmara Municipal de Paredes, de que
estará para breve uma qualquer privatização dos serviços da recolha do lixo da Câmara
Municipal de Paredes, isto é, uma concessão dos serviços da recolha do lixo da Câmara
Municipal de Paredes. Disse que gostaria de saber se está a ser preparada alguma
operação nesse sentido, tanto mais que ainda neste mandato veio à reunião de Câmara a
compra de novos camiões e, portanto, gostaria de saber se estão a equacionar essa
hipótese, em que moldes, qual é a razão para se fazer essa concessão, se é uma atividade
que não está a ser rentável. Perguntou, ainda, a ser verdade que estão a pensar nessa
concessão, em que medida é que isso poderá mexer com o número de efetivos da Câmara
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Municipal de Paredes ao nível desse serviço da recolha do lixo.-----------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador, Cândido Barbosa, que disse que, efetivamente, a
piscina de Paredes serve vinte mil habitantes, entre os quais, e de uma forma gratuita, os
alunos das escolas. Explicou, que a piscina como não tem grande público no horário da
manhã, este período é preenchido pelas escolas, geralmente infantários e primeiro ciclo e
que depois de a piscina ser frequentada por várias turmas durante a manhã, a delegada
de saúde faz uma recolha da água e se for detetada algum tipo de bactéria (estafilococos),
a piscina é encerrada, para que seja efetuado o esvaziamento em cerca de vinte e cinco por
cento da piscina e para que se faça a reposição da água e respetivo tratamento, para
posterior reanálise. Continuou, dizendo que a piscina não foi encerrada por motivo de
obras, mas por questões de saúde pública. Acrescentou, que as obras este ano atrasaram
um pouco, porque foram necessárias intervenções mais de fundo. ------------------------------Tomou a palavra o senhor Vice-Presidente, que disse que relativamente à questão que foi
avançada pelo senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, mais uma vez é um pouco difícil
fazer política com base no diz que diz. Na Câmara Municipal de Paredes, neste momento,
não há nenhuma ação que poderá ser levada a cabo no sentido da privatização ou
concessão dos serviços do ambiente da Câmara Municipal. Acrescentou, que, neste
momento, os municípios têm grandes dificuldades ao nível da contratação de pessoal
pelo que devemos uma palavra de agradecimento e de reconhecimento a todos os
colaboradores do ambiente da Câmara Municipal, que têm feito, efetivamente, um
esforço, em algumas circunstâncias, sobre-humano, para corresponder àquilo que são as
contingências da vida das pessoas e temos conseguido corresponder com elevada
qualidade àquilo que são as necessidades da população nesta matéria. Continuou,
dizendo que, no que respeita aos efetivos da Câmara Municipal, aproveita a
oportunidade para “desmascarar” aquilo que tem sido dito e redito pela oposição
relativamente ao número de funcionários da Câmara Municipal de Paredes. A Câmara
Municipal de Paredes, não é uma Câmara que tem funcionários a mais, muito pelo
contrário, a Câmara Municipal de Paredes é um exemplo comparada às outras Câmaras
Municipais, que, normalmente, aparecem associadas a estes exercícios comparativos,
porque, efetivamente, quando falam de outras realidades como tendo metade dos
Página 4 de 16
19/14,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 19/14
Data Reunião - 2014/11/05
_________________
_________________

funcionários da Câmara Municipal, esquecem-se que a Câmara Municipal de Paredes
além de ter os funcionários e os colaboradores das escolas do Concelho, desde o PréEscolar ao Ensino Secundário, que são colaboradores do Município, ainda é uma Câmara
que explora diretamente os serviços do ambiente. Afirmou que, muitas vezes, os senhores
vereadores da oposição dizem que a Câmara Municipal de Paredes, é uma Câmara
Municipal que tem mais funcionários, o dobro dos funcionários de outras realidades,
algumas até bem vizinhas, que não têm um serviço do ambiente, não têm um serviço de
águas, pois estes serviços estão externalizados e não têm um acordo de transferência de
competências como o nosso. Continuou, dizendo que é importante ter esta noção, até para
que os colaboradores da Câmara Municipal não sintam que estão a mais, muito pelo
contrário, relativamente aos serviços do ambiente, era bem necessária, neste momento, a
contratação de novos colaboradores para corresponder àquilo que são as necessidades do
serviço. Finalizou, dizendo que a Câmara Municipal tem um serviço que é um exemplo e,
certamente, algumas entidades externas poderão estar de alguma forma interessadas, mas
neste momento não é essa a intenção do Município.--------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, dizendo que nunca
disseram que a Câmara tem funcionários a mais, já disseram que podiam ser melhor
aproveitados, isso sim! ---------------------------------------------------------------------------------------2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2014/10/22 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia
vinte e dois de outubro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão.-----------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DE
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19/14,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 19/14
Data Reunião - 2014/11/05
_________________
_________________

3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO
Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia quatro de novembro,
tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: --------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: um milhão trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e
noventa e um euros e cinquenta e um cêntimos.------------------------------------------OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, duzentos e noventa e três mil,
quatrocentos e dez euros e oitenta e três cêntimos.----------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Contabilidade e
Finanças, com o número de identificação de processo geral, quarenta e cinco mil trezentos
e noventa e um, datada de trinta de outubro do corrente, a remeter ao executivo, para
conhecimento, a relação de pagamentos efetuados no período de treze a vinte e quatro de
outubro, no montante de cento e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro
euros e quarenta e três cêntimos.---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 21ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2014
-

MODIFICAÇÃO

ORÇAMENTAL

-

AO

ORÇAMENTO

MODIFICAÇÃO

DA
AO

DESPESA
PLANO

20ª

ALTERAÇÃO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS 18ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO
DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 12ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA
CONHECIMENTO
Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento – vigésima
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primeira alteração orçamental no ano 2014; modificação ao orçamento da despesa vigésima alteração orçamental; modificação ao plano plurianual de investimentos –
décima oitava alteração orçamental; modificação ao plano de atividades municipais –
décima segunda alteração orçamental.-------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------6 - PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
PROGRAMA DE 2014 ENTRE A AMIPAREDES - AGÊNCIA MUNICIPAL DE
INVESTIMENTO, E.M., S.A E O MUNICIPIO DE PAREDES - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, um ofício proveniente da AMIParedes - Agência Municipal de
Investimento de Paredes, E.M., S.A., com a referência vinte e oito barra AMIP barra dois
mil e catorze, datado de trinta de outubro do corrente, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, o Parecer do Fiscal Único elaborado para efeitos do artigo vigésimo
quinto, número seis, alínea c) da Lei número cinquenta barra dois mil e doze, de trinta e
um de agosto, sobre a celebração do Contrato Programa de 2014 entre a AMIParedes –
Agência Municipal de Investimento, E.M., S.A. e o Município de Paredes, aprovado pela
Assembleia Municipal do concelho de Paredes, na sessão ordinária de trinta de abril de
dois mil e catorze.-------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, que disse que o partido
socialista se iria abster neste ponto, por se tratar de um documento técnico. Quis frisar o
ponto dez do parecer do fiscal único, por retratar o que o partido socialista tem vindo a
defender em relação à AMIParedes, e, de seguida, procedeu à sua leitura. Continuou,
dizendo, que tal como o fiscal único, entendem que a AMIParedes deveria ser dissolvida
e salientou que não têm nada contra o papel que a AMIParedes desempenha, mas
entendem que esse papel poderia ser desempenhado pela Câmara Municipal, sem
necessidade de duplicação de estruturas.----------------------------------------------------------------Página 7 de 16
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Tomou a palavra o senhor Vice-Presidente, que disse que o senhor Vereador, Dr.
Alexandre Almeida, mais uma vez cumpriu o seu papel e não deixou “a deixa” por dizer.
Disse ainda, que pensou que o senhor Vereador se iria referir aos documentos que lhe
foram entregues. Afirmou que a AMIParedes tem sido um organismo importante na
promoção do investimento no concelho de Paredes. Referiu que não é uma agência de
emprego, ao contrário de outras agências e empresas municipais de muitos municípios
liderados pelo partido socialista. Esta agência de investimento não tem trabalhadores, a
não ser aqueles que são os trabalhadores que já integravam os quadros do município.
Quis ainda referir, que a Agência de Investimento brevemente vai trazer novos contratos
à reunião de câmara para serem assinados e rubricados e isso, sim, é a representação
máxima daquela que é a sua missão de conseguir investimento para o concelho, conseguir
que empresas se instalem no concelho de Paredes e, neste momento, pode-se dizer que
estamos perto dos seiscentos postos de trabalho.------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 4 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR O PARECER DO FISCAL ÚNICO
ELABORADO PARA EFEITOS DO ARTIGO VIGÉSIMO QUINTO, NÚMERO SEIS,
ALÍNEA C) DA LEI NÚMERO CINQUENTA BARRA DOIS MIL E DOZE, DE TRINTA E
UM DE AGOSTO SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA DE 2014
ENTRE A AMIPAREDES - AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO, E.M., S.A E O
MUNICIPIO DE PAREDES, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO
CONCELHO DE PAREDES, NA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE ABRIL DE DOIS
MIL E CATORZE.--------------------------------------------------------------------------------------------7 - RASTREIO AUDITIVO GRATUITO - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS - FEIRA
DA SAÚDE 11/11/14 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos,
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Administrativos e Financeiros, com o número de identificação de processo geral, quarenta
e três mil trezentos e dezanove, datada de vinte e um de outubro do corrente, a remeter
ao executivo, para discussão e votação, a isenção do pagamento de taxas pela ocupação
do espaço público para realização de ação de rastreio em Paredes, no dia 11 do corrente,
junto aos Bombeiros de Paredes, em que é requerente a Acústica Medica (Hidden
Hearing, Portugal) .--------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A

CÂMARA

MUNICIPAL

DELIBEROU,

POR

UNANIMIDADE,

ISENTAR

A

ACÚSTICA MEDICA (HIDDEN HEARING, PORTUGAL) DO PAGAMENTO DE
TAXAS DEVIDAS PELA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, PARA REALIZAÇÃO
DE AÇÃO DE RASTREIO, NO DIA 11 DO CORRENTE, JUNTO AOS BOMBEIROS DE
PAREDES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------8 - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE DOCES E GOMAS JUNTO À
ROTUNDA DE GANDRA, NA IGREJA - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos,
Administrativos e Financeiros, com o número de identificação de processo geral, quarenta
mil quinhentos e dezasseis, datada de oito de outubro do corrente, para ratificação do
despacho que deferiu a venda ambulante de doces e gomas à requerente Maria Elisabete
da Mota Dias Guedes, junto à Rotunda de Gandra, no período de dezoito de outubro a
dois de novembro.---------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DATADO DE TRINTA E UM DE OUTUBRO
DO CORRENTE, QUE CONCEDEU À REQUERENTE MARIA ELISABETE DA MOTA
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DIAS GUEDES, AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA VENDA AMBULANTE DE DOCES
E GOMAS, JUNTO À ROTUNDA DE GANDRA, NO PERÍODO DE DEZOITO DE
OUTUBRO A DOIS DE NOVEMBRO.-------------------------------------------------------------------9 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É REQUERENTE
JOSÉ FERNANDO ALVES MOREIRA ROSENDO, 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, trinta e três mil oitocentos e seis, datada de dezasseis de
setembro 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 José Fernando Alves Moreira Rosendo, da freguesia de
Parada de Todeia.----------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO AO MUNÍCIPE JOSÉ
FERNANDO ALVES MOREIRA ROSENDO, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO
RELATÓRIO SOCIAL.-----------------------------------------------------------------------------------------

10 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É
REQUERENTE PAULA CRISTINA AMARAL 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, trinta e quatro mil cento e quarenta e seis, datada de dez
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de setembro 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 Paula Cristina Amaral Ferreira, da freguesia de
Recarei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO À MUNÍCIPE PAULA
CRISTINA AMARAL FERREIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DE CASA E DE
MEDICAMENTOS, EM QUE É REQUERENTE MARIA EMÍLIA OLIVEIRA
MACHADO, 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, trinta e seis mil cento e sessenta e três, datada de sete de
outubro 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 e de medicamentos, em que é requerente Maria Emília Oliveira Machado, da
freguesia de Besteiros.----------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE

APOIO

PARA

PAGAMENTO

DA

RENDA

DA

HABITAÇÃO

E

DE

MEDICAMENTOS À MUNÍCIPE MARIA EMÍLIA OLIVEIRA MACHADO, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.------------------------------------------Página 11 de 16
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12 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É
REQUERENTE

MARIA

LASALETE

JESUS

CAETANO,

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, quarenta e dois mil quinhentos e vinte e seis, datada de
vinte e dois de outubro 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 Lasalete Jesus Caetano, da
freguesia de Besteiros.----------------------------------------------------------------------------------------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
LASALETE JESUS CAETANO, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É
REQUERENTE PAULA ANDREIA LIMA SOUSA, 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, trinta e nove mil trezentos e noventa e quatro, datada de
vinte de outubro 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 Paula Andreia Lima Sousa, da freguesia de
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Paredes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO À MUNÍCIPE PAULA
ANDREIA LIMA SOUSA, DA FREGUESIA DE PAREDES, NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.---------------------------------------------------------14 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA, EM QUE É
REQUERENTE

OLÍVIA

FERNANDA

SOUSA

COELHO,

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, trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e três, datada de
vinte e nove de outubro 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 Olívia Fernanda Sousa Coelho, da
freguesia de Baltar.---------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO À MUNÍCIPE OLÍVIA
FERNANDA SOUSA COELHO, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É
REQUERENTE TERESA LEAL BARBOSA,

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, quarenta e quatro mil duzentos e vinte e sete, datada de
vinte e nove de outubro 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 Teresa Leal Barbosa, da freguesia
de Vandoma.----------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DA HABITAÇÃO À MUNÍCIPE TERESA
LEAL BARBOSA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.----------16 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE

ROSA

RODRIGUES

BARBOSA

LEAL,

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, quarenta mil oitocentos e um, datada de vinte e oito de
outubro 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 de
medicação, em que é requerente Rosa Rodrigues Barbosa Leal, da freguesia de Duas
Igrejas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 14 de 16
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Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO À MUNÍCIPE ROSA RODRIGUES
BARBOSA LEAL, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.----------17 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA DAS PISCINAS MUNICIPAIS - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, quarenta e cinco mil cento e sete, datada de vinte e nove
de outubro do corrente, a remeter, à apreciação do executivo, três pedidos de isenção de
taxa de frequência nas Piscinas Municipais, acompanhados do relatório social e respetivo
parecer técnico, emitidos pelo Pelouro de Ação Social.----------------------------------------------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 OS PEDIDOS DE: MARIA
CONCEIÇÃO SANTOS MONTEIRO (FILHO: MARCO ANTÓNIO DA SILVA
MONTEIRO), BEM COMO INDEFERIR OS PEDIDOS DE FLORBELA MARIA SILVA
SANTOS (FILHO: CRISTIANO ANTÓNIO SANTOS COSTA) E MARIA DO CÉU
RODRIGUES SOUSA (FILHO: PEDRO ANDRÉ RODRIGUES SOUSA). -----------------------18 - 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
Página 15 de 16
19/14,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 19/14
Data Reunião - 2014/11/05
_________________
_________________

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

--- 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, pelo Senhor Presidente, foi declarada encerrada a presente
reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- E eu, Verónica de Brito Castro, 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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