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QUADRIÉNIO 2013/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014

--- Aos dez dias do mês de abril de dois mil e catorze, 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:-----------------------------------------------------------------------------------MARIA HERMINIA GUEDES MOREIRA, MANUEL FERNANDO NOGUEIRA DA
ROCHA, CANDIDO JOAQUIM VENDA MOREIRA BARBOSA, JOSE ALEXANDRE DA
SILVA ALMEIDA, BEATRIZ SOFIA GOMES MEIRELES, JOSE LUIS GARCES ALVES DE
SÁ E JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA.----------------------------------------------------------------

--- 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 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:------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal tendo informado que o
senhor Vereador Dr. Pedro Mendes não pode estar presente porque se encontra neste
momento a acompanhar um grupo de potenciais investidores no Concelho de Paredes.--Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida que fez a
seguinte intervenção que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------“Gostaria de registar neste período de antes da ordem do dia dois assuntos, um positivo e
um negativo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Gostaria de registar como positivo o reconhecimento do projeto Art On Chairs, que nós
defendemos que se for complementado com iniciativas de apoio à internacionalização da
indústria de mobiliário, poderá no futuro ajudar a indústria de mobiliário, neste esforço
de internacionalização que vem a fazer.------------------------------------------------------------------O aspeto negativo relativo também ao projeto Art On Chairs entronca exatamente com o
que referi anteriormente. Este projeto só resulta em benefício concreto para a indústria de
mobiliário do Concelho se for complementado com iniciativas concretas de apoio à
internacionalização das empresas, e não é a gastar uma fortuna na divulgação deste
projeto, dentro de portas que vamos lá. Ainda na última reunião de Câmara, assistimos à
adjudicação de uma verba de cerca de 80.000 Euros para divulgação do Art On Chairs a
nível local. Ora não é assim que projetamos a Indústria de Mobiliário de Paredes. Temos
de a projetar a nível internacional e não fazer publicidade como a que está a ser feita
dentro do Concelho de Paredes. Para isso existe o Boletim Municipal. Criticamos, assim,
de forma veemente este desperdício de recursos que está a ser feito e que podia ser
aplicado de forma mais útil para benefício dos paredenses e da indústria de mobiliário do
Concelho.”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 3 de 33
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Dada a palavra à senhora Vereadora Dra. Hermínia Moreira, disse esta que se sente
orgulhosa pelo prémio e pela distinção concedida a Paredes com o Art-on-Chairs e sente
que este orgulho é partilhado pela generalidade dos paredenses e não compreende como
é que alguns não sentem esse mesmo orgulho. Disse que este prémio vem valorizar o
trabalho que foi desenvolvido e a importância do projeto para a industria do Concelho de
Paredes, cujos resultados já se estão a sentir mas que muitos mais surgirão num futuro
muito próximo. Referiu novamente que se sente orgulhosa de fazer parte da equipa que
em boa hora decidiu avançar com este projeto. --------------------------------------------------------Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Vereador Cândido Barbosa que informou que,
no próximo fim de semana, se vai realizar uma corrida e caminhada solidárias que será
organizada conjuntamente com a RunPorto e cujas receitas reverterão para os bombeiros
voluntários e o EMAÚS. Pelo cariz solidário, como referiu, solicitou a participação de
todos e a divulgação do evento, incluindo através dos meios de comunicação social, cujos
representantes se encontravam presentes e que, como disse, não têm feito um bom
trabalho na divulgação de eventos organizados pela Câmara Municipal, como foi o caso
do campeonato europeu de bilhar, eventos estes que dão também a conhecer o Concelho
de Paredes e servem para ir de encontro àquilo que o senhor Vereador Dr. Alexandre
Almeida diz que não se faz mas cuja prova cabal é esta e que de facto se faz. -----------------Tomou seguidamente a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, tendo dito:---“Tal como aqui já foi afirmado, não com a veemência que eu esperava, Paredes venceu o
prémio RegioStars, o mais importante prémio da União Europeia.-------------------------------Deve ter reparado que escrevi "Paredes venceu" e não, a "Câmara Municipal venceu".
Tudo isto porque, de facto, quem venceu foi Paredes, os seus empresários, os
trabalhadores, os Designers, as escolas de Paredes e as Universidades envolvidas.---------Quando assim é ganhamos todos e contra factos, não há argumentos. --------------------------Na verdade, este prémio só não é daqueles que não o quiserem partilhar e se queiram
excluir, mas Paredes não se vai excluir da Europa e do Mundo e o Art on Chairs é a
melhor estratégia alguma vez desenvolvida pela nossa comunidade, perceberam bem,
comunidade, não disse Camara Municipal, porque quando se envolvem mais de 2660
pessoas num projeto desta envergadura quem ganha é o Concelho, somos todos nós.------O Art on Chairs é, e espero que continue a ser, uma oportunidade para a nossa indústria,
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uma oportunidade de dizer alto e em bom som que o mobiliário de Paredes é tão bom
como o de países mais prestigiados, seja por terem melhor imagem nacional, seja porque
não carregam nos ombros a má imagem de sermos um país que em 40 anos esteve três
vezes na bancarrota.-------------------------------------------------------------------------------------------Este é o prémio certo para gritarmos alto e em bom som: somos tão bons como os
franceses, temos design tão bom como os italianos e somos tão internacionais como os
nórdicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O mobiliário português sai prestigiado pelo trabalho da indústria de um concelho, o
nosso concelho, o mesmo que há 22 anos atrás desistiu de organizar a Parmóvel e deu de
mão beijada o protagonismo da nossa maior indústria a quem, com mérito, soube trilhar
caminhos de sucesso.------------------------------------------------------------------------------------------Este prémio não faz de nós capital.”.----------------------------------------------------------------------Nesta economia cada vez mais global, Paredes é uma aldeia, mas este prémio faz de nós
uma "aldeia global", uma aldeia virada para o mundo e com a ambição de conseguir
internacionalmente a sustentabilidade económica e social. ----------------------------------------O Comissário Europeu das Regiões, Johanes Hann, disse que o Art on Chairs é o projecto
mais barato de sempre a vencer este prémio, facto que muito nos honra.-----------------------Embora o investimento seja para nós, portugueses, elevado, vencemos uma competição
em que outros investiram muito mais. É por isso relevante informar os Senhores
Vereadores e as pessoas em geral que todas as despesas do Art on Chairs, nomeadamente
a campanha de promoção em curso são financiadas em 85% por fundos comunitários.----Apraz-me pois partilhar convosco o grande prazer de ter recebido este prémio em nome
do município e dizer-vos que fizemos tanto com tão pouco.---------------------------------------Parabéns para todos vós, parabéns para o Concelho de Paredes.-----------------------------------

2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2014/03/25 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia
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vinte e cinco de março do corrente ano 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
2014/03/25.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia nove de abril do
corrente ano, tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: -OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: novecentos e noventa e dois mil, cento e vinte e nove
euros

e

vinte

e

quatro

cêntimos.---------------------------------------------------------------

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil
setecentos e oitenta e nove euros e noventa e oito cêntimos.----------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------4 - PAGAMENTOS - PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião, por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de quatro
do corrente mês, a relação de pagamentos efetuados de dez a vinte e um de março do
corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.--------------------------------------------
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5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 6ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2014 MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 6ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
-

MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

6ª

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento - sexta alteração
orçamental no ano 2014; modificação ao orçamento da despesa - sexta alteração
orçamental - modificação ao plano plurianual de investimentos - sexta alteração
orçamental.------------------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------6 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PAREDES ANO 2013 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foram presentes à reunião, os documentos de Prestação de Contas do Município de
Paredes, referentes ao ano de dois mil e treze, dos quais se salienta: receita total de
74.479.865,14 €; saldo para a gerência seguinte de 3.804.934,80 €, despesa total de
75.207.388,35 €; contas de ordem no valor de 13.963.858,78€, correspondente a garantias e
cauções; e operações de tesouraria no valor de 2.495.890,41 €.-------------------------------------No período de discussão do presente assunto foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr.
Alexandre Almeida que fez a seguinte intervenção que vai ser transcrita: ---------------------“Em primeiro lugar gostaríamos de registar que não nos foram entregues todos os
elementos que compõem a Prestação de Contas de 2013, uma vez que não nos entregaram
o Relatório do Revisor Oficial de Contas.----------------------------------------------------------------Depois começar por dizer que as contas são mais do mesmo.--------------------------------------O Passivo da Câmara Municipal voltou a aumentar. O Passivo da Câmara voltou a subir
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de 108 milhões de euros para 112 milhões de euros.--------------------------------------------------Os números não mentem, estão no Balanço da Câmara, quem mente uma vez mais é o
Senhor Presidente ao colocar no Boletim Municipal que a dívida tinha reduzido em 19,3
milhões de euros quando as contas mostram exatamente o contrário- Uma vez mais um
aumento do passivo da Câmara. De recordar que esse passivo em 2005 era de cerca de 20
Milhões, e agora já vai nos 112 milhões de euros.------------------------------------------------------A demonstração de resultados mostra uma vez mais um Resultado negativo, desta feita
de 8 milhões de euros. Só que este ano não foi camuflado pela passagem de escolas para a
AMI Paredes, como aconteceu no ano anterior, e como tivemos oportunidade de referir.
Finalmente, voltamos a ter uma reduzida execução orçamental de pouco mais de 50%.
Uma mais fica provado por esta Prestação de Contas, que se anda a fazer Orçamentos
Megalómanos, ilusórios e sem adequação qualquer à realidade, num valor global de 129
Milhões de euros e depois só se executam 75 milhões de euros.----------------------------------Novamente em 2013, a verba prevista no Orçamento de 2013 para a venda das escolas que
foram desativadas no valor de 68 milhões de euros não foi obtida, pois todos sabemos que
elas já não pertencem à Câmara Municipal, pertencem à AMI Paredes e como tal não
podiam constar do Orçamento Municipal como constam de forma falaciosa e enganadora.
No seguimento da intervenção do senhor Vereador o senhor Presidente da Câmara
solicitou ao senhor diretor do DAJAF que prestasse os necessários esclarecimentos, quer
quanto à ausência de parecer do ROC, quer quanto ao Passivo e ao Resultado Líquido do
Exercício. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor diretor do DAJAF, Dr. Rui Moutinho, que disse que só não
foi apresentado o parecer do ROC ao executivo, porque a Ordem dos Revisores Oficial de
Contas deu indicações ao ROC do Município de Paredes de que esse parecer só é
obrigatório apresentar ao órgão deliberativo, que é quem aprova os documentos finais de
prestação de contas, pelo que, como referiu, não se trata de qualquer forma de sonegação
de informação ou não prestação atempada da mesma.-----------------------------------------------
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Continuando no uso da palavra disse que, relativamente ao passivo, efetivamente os
números não mentem. O passivo da Câmara Municipal são 112.309.514,00 euros, sendo
certo que o passivo, não é efetivamente dívida exigível, ou seja, aquilo que é dívida do
Município perante todos os seus terceiros são 63.013.050,00 euros. Disse ainda que, desta
dívida exigível, um total de 35.095.566,57 euros é devido á banca, estando pois escalonada
o seu pagamento ao longo de aproximadamente vinte anos, ou a catorze anos como é o
caso do PAEL, sendo que, como referiu, já no ano de 2013 foi pago parte do empréstimo
do PAEL, pagamentos estes que que também contribuem para o resultado líquido do
exercício negativo. Continuando disse que, retirando a dívida à banca, efetivamente
dívida a terceiros, fornecedores de imobilizado e conta corrente, é, àquela data, de
27.917.483,43 euros, dos quais existem acordos de regularização de dívida para que esta
seja paga em três ou quatro anos, de 14.081.526,66 euros. ------------------------------------------Ainda no uso da palavra disse que o passivo é de facto na ordem dos 112.000.000,00 €,
mas que, no conceito de passivo que resulta do balanço se encontra incluído um montante
de 49.044.211,86 €, que é uma rúbrica de acréscimos e deferimentos, que representa
valores que a Câmara vai receber e que, portanto, não é dívida da Câmara, mas sim
valores que a Câmara Municipal vai receber de créditos que tem, nomeadamente, no
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio QREN. Disse também que há um outro valor
de 252.252,54 €, que é para provisões para riscos e encargos de cobrança e que, como é
certo, também não representam dívida mas que empolam o valor global do passivo
enquanto conceito contabilístico mas que, como sublinhou, não constitui de modo algum
dívida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse também que, relativamente ao resultado líquido do exercício, efetivamente ele é
negativo num total de 8.387.000,00 €, sendo certo que é importante que se tenha aqui
presente que, só de amortizações, que é algo que não é saída de receita, mas resulta sim
do facto de ter entrado para o ativo do Município a globalidade dos Centros Escolares já
concluídos e dos Pavilhões, bem como os restantes investimentos que foram feitos em
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imóveis no ano de 2013 e anteriores, contribui para esse resultado líquido um total de
14.682.229,71 € e, como referiu, também para esse resultado, há a considerar os encargos
com juros e amortização de dívida de empréstimos que, no ano de 2013, foi de cerca de
4.000.000,00 €, pelo que, se somarmos estes dois valores, estamos a falar de 18.000.000,00
€, quando o resultado líquido do exercício é de 8.387.000,00 € negativo.------------------------Novamente no uso da palavra o senhor Presidente da Câmara disse que estranha que o
senhor vereador Dr. Alexandre Almeida, que é Revisor Oficial de Contas, não conheça
que o parecer só é necessário ser presente ao órgão deliberativo. Continuando disse
também que estranha que o mesmo senhor vereador venha dizer que a Câmara
Municipal de Paredes apenas executou setenta e cinco milhões do seu orçamento quando
de facto este valor é muito superior ao executado pela globalidade dos municípios
circunvizinhos e é certamente o maior dos já executados neste Concelho. Disse ainda que
estranha que o mesmo senhor vereador tenha criticado a Câmara Municipal no ano
passado por só ter sido executado 35% do previsto e não reconheça que o grau de
execução tem de facto vindo a crescer, o que, como referiu, prova que a intervenção do PS
é mais do mesmo e que lida muito mal com o sucesso da governação da Câmara, tendo
elogiado os senhores vereadores do PSD que o acompanham porque, como referiu, têm
feito um trabalho notório e meritório que está a contribuir em muito para o
desenvolvimento do Concelho de Paredes. --------------------------------------------------------------

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, COM 4 VOTOS A FAVOR DO PSD E 4 VOTOS
CONTRA DO PS, TENDO O SENHOR PRESIDENTE FEITO USO DA SUA
PRERROGATIVA DE VOTO DE QUALIDADE, APROVAR OS DOCUMENTOS DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PAREDES REFERENTES AO ANO
2013, NOS TERMOS PROPOSTOS. MAIS FOI DELIBERADO, REMETER O ASSUNTO
PARA SER APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------Página 10 de 33
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7 - CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DE VILELA - PEDIDO DE
SUBSÍDIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, um ofício, com o número vinte barra N ponto zero seis, datado de
vinte e um de março de dois mil e catorze, proveniente da Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação de Vilela, a solicitar um subsídio no valor de catorze mil, quatrocentos e
oitenta e sete euros e cinco cêntimos, para colmatar a despesa pelo licenciamento relativo
ao processo cinco barra zero um L.------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO NO VALOR DE 14.487,05 €, À CRUZ VERMELHA
PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DE VILELA, PAREDES, NOS TERMOS SOLICITADOS.-8 - EMISSÃO DE PARECER PREVIO VINCULATIVO E ABERTURA DE
PROCEDIMENTO - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A LOJA INTERATIVA DE TURISMO
(MP/554/AD/S - 2014)- PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral seis mil trezentos e um, datada de vinte
de março do corrente ano, para ratificação do parecer prévio favorável. -----------------------No período de discussão do presente assunto foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr.
Alexandre Almeida o qual disse que o PS vai votar contra por se tratar de um
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procedimento por ajuste direto que, como já têm vindo a referir, consideram não ser uma
boa prática entregar a prestação a uma empresa sem consulta a qualquer outra e, além do
mais no caso presente, nem sequer ser uma empresa do Concelho de Paredes.
Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal tendo dito que esta empresa
foi sugerida pela Porto e Norte de Portugal e, sendo o procedimento adotado legal, se
entendeu por bem aceitar essa mesma proposta. ------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 4 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, TENDO O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA
FEITO USO DA SUA PRERROGATIVA DE VOTO DE QUALIDADE, RATIFICAR, NOS
TERMOS PROPOSTOS, O DESPACHO QUE AUTORIZOU A CONTRATAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.------------------------------------9 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TRSU - 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 cento e setenta e nove, datada
vinte e quatro de março do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação,
trinta e seis pedidos de isenção da tarifa de resíduos sólidos urbanos, objeto de parecer
técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social e perdão de dívidas existentes.----------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DOS RELATÓRIOS SOCIAIS A ISENÇÃO
DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO O PERDÃO DA DÍVIDA
EXISTENTE EM TODAS AS SITUAÇÕES EM QUE A MESMA SE APLIQUE,
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CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA.---------------------------------------------------10 - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TRSU - ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E RECREATIVA - TUNA DE REBORDOSA - 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 dez mil oitocentos e setenta e um,
datada de vinte de março, a remeter ao executivo, para discussão e votação, um pedido
de isenção da tarifa de resíduos sólidos urbanos, apresentado pela Associação Cultural e
Recreativa – Tuna de Rebordosa.---------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS
TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 1 DO ART.º 8.º DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE
TAXAS E PREÇOS MUNICIPAIS, A ISENÇÃO DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA - TUNA DE REBORDOSA,
CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA.---------------------------------------------------11 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE PAREDES - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro de Urbanismo, Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística, a remeter ao executivo, para discussão e votação, os
elementos que constituem o Plano Diretor Municipal e a proposta de remessa do presente
assunto à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Presidente deu a palavra á senhora
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chefe da DPGU, Dra. Ana Ferreira, a qual disse que o presente documento é um marco de
volta ao planeamento e ordenamento do território e é sem dúvida o melhor de todos os
instrumentos de gestão territorial que estão em vigor na área do Município de Paredes.
Disse que este trabalho envolveu a comunidade na sua globalidade, não só o público em
geral como os políticos e as autarquias locais envolvidas o que engrandeceu o resultado
final deste documento. Disse ainda que este é um documento inovador, não só no
tratamento do ordenamento do território e no planeamento, mas também em matérias
como terminologias, simbologia, zonamento e cromática, e que entende estar aqui um
instrumento de gestão territorial adequado ao efetivo desenvolvimento do concelho.------Após ter questionado os senhores vereadores eleitos pelo Partido Socialista acerca da
necessidade de qualquer esclarecimento ou questão que quisessem colocar e de estes
terem dito que nada tinham a dizer, tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara
tendo dito que acha chocante que o PS não tenha uma única palavra a dizer sobre um
documento que vai marcar o desenvolvimento do território concelhio nos próximos 20
anos. Disse ainda que o anterior PDM, que é de 1994, teve discussões em mais de cinco
reuniões até se chegar ao documento final, o que prova, como disse, a pobreza de ideias
deste PS de Paredes.----------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Manuel Fernando Rocha o qual disse que
conhece perfeitamente este documento pelo que sobre ele não possui qualquer dúvida
mas que, como referiu, não pode deixar de enaltecer os trabalhadores da DPGU em
particular, na pessoa da Dra. Ana Ferreira, e dos demais que na Câmara Municipal se
envolveram ativamente na execução deste documento que foi todo ele feito com a
denominada prata da casa. Disse ainda que este documento tem trabalho de cerca de 14
anos, e que o conhece bem e o envolvimento de toda a equipa que o concretizou porque
esteve neste Pelouro durante sete anos e meio desses catorze.-------------------------------------Novamente no uso da palavra o senhor Presidente felicitou toda a equipa técnica que
esteve envolvida na elaboração do documento, bem como felicitou todos os vereadores
que estiveram no Pelouro da Obras Particulares com envolvimento ativo na revisão do
PDM, em especial o senhor Vereador Dr. Manuel Fernando pelo período de tempo que o
acompanhou mas também pela fase crucial em que acompanhou este trabalho que chegou
a ser desesperante pela contínua e frequente alteração legislativa aplicável a esta matéria.
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Continuando disse que fica feliz porque deixa um território melhor do que aquele que
recebeu, mas sobretudo porque, com este documento, fica salvaguardada a possibilidade
de qualquer que seja o executivo municipal no futuro, se abrirem as portas à captação de
investimentos produtivos no concelho, pois que, como referiu, este documento não é
imutável, mas sim dinâmico. -------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PLANO
DIRETOR MUNICIPAL NOS TERMOS PROPOSTOS E REMETÊ-LO À ASSEMBLEIA
MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO.---------------------------------------------------------------------12 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO 39/01P, EM NOME DE
ALBERTO AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de vinte e oito de março do corrente ano, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, o processo número trinta e nove barra zero um P, em que é
requerente Alberto Augusto da Silva Nogueira, para que seja declarada a sua
caducidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A
CADUCIDADE DO PROCESSO 39/01P, EM NOME DE ALBERTO AUGUSTO DA
SILVA

NOGUEIRA,

NOS

TERMOS

E

FUNDAMENTOS

CONSTANTES

DA

INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PRESENTE DECISÃO.-------------------------Não participou na discussão e votação do presente assunto o senhor Vereador José Sá. ----
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13 - ASSOCIAÇÃO PAREDES PELA INCLUSÃO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro da Inovação, com o
número de identificação de processo geral, treze mil seiscentos e vinte e três, datada de
um de abril do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, a proposta
de atribuição de um subsídio no valor de cento e noventa e oito mil, cento e cinquenta e
cinco euros e vinte e sete cêntimos, à Associação Paredes pela Inclusão Social.---------------No período de discussão do presente assunto foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr.
Alexandre Almeida que disse que o Partido Socialista iria votar a favor da atribuição do
subsídio a esta associação, mas queria relembrar que esta associação quando foi criada
pressupunha a colaboração dos empresários no financiamento dessa associação.
Continuou, dizendo que, o que é certo, é que se vê, ano após ano, essa participação a não
ser feita e, como tal, a ser a Câmara Municipal a suportar toda a ação, que é uma ação
valiosa e, por isso, votam a favor. Acrescentou, que há também ações valiosas de outras
associações do Concelho, que não têm apoios da Câmara Municipal, e esta, acaba por ter
o apoio total em toda a sua ação por parte da Câmara Municipal de Paredes. Já era tempo
de pôr isto em marcha, uma vez que ela foi criada e era suposto ter o financiamento por
parte dos empresários. ---------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente, dizendo que o senhor Vereador refere algo que
entende ser muito grave e que a acusação feita aos empresários, é uma acusação gratuita.
Disse compreender o nervosismo do senhor Vereador, que fez uma acusação aos
empresários, mas que responderia em sua defesa, como sempre o fez. Referiu que
estamos numa conjuntura económica difícil e mal estaria a Câmara Municipal se
encostasse os empresários à parede, exigindo aquilo que de boa-fé eles prometeram dar,
mas que não estão em condições de dar e, portanto, muito agradece que os empresários
tivessem alavancado esta associação e muito agradece que, os empresários quando
entenderem que têm condições para voltarem a financiar o projeto, o possam fazer,
porque o desígnio se mantém o mesmo. Continuou, dizendo que enquanto assim for e
Página 16 de 33
7/14,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 7/14
Data Reunião - 2014/04/10
_________________
_________________

enquanto durar este período de dificuldade económica do Concelho, não deixará cair este
projeto. E que se o senhor Vereador do Partido Socialista quiser, pode, através dos meios
legítimos, dizer qual é a outra associação do Concelho que merece ter um apoio desta
natureza e com que objetivos finais, pois teria muito gosto em o analisar, porque de facto
gostava de saber qual é que será o desígnio mais alto ou sequer equiparável ao combate
ao abandono e ao insucesso escolar. Informou que o projeto EPIS, por força do novo
enquadramento dos fundos comunitários, vai ser candidatado este ano, e está informado
que o mesmo poderá vir a ser financiado, se não for na totalidade, pelo menos uma parte
sendo que, no que diz respeito ao valor a financiar, o mesmo ascende aos oitenta e cinco
por cento a fundo perdido. Por último, em nome do Partido Social Democrata, disse
agradecer veementemente aos empresários que alavancaram este projeto, sem os quais o
mesmo não teria sido possível, e repudiar a acusação e a crítica que foi evidente por parte
do Partido Socialista.------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, que disse que ninguém fez
acusação nenhuma aos empresários, simplesmente, este projeto foi feito para os
empresários participarem e não os chamam a participar. Disse ainda: “não ponha na
minha boca as palavras que eu não disse”. Acrescentou, que o seu nervosismo se revela
por ver constantemente o senhor Presidente a mentir e a colocar nas palavras dos outros,
coisas que não disseram. Disse, ainda que a crítica foi feita ao senhor Presidente e não aos
empresários.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR UM
SUBSÍDIO NO VALOR DE 198.155,27€ À ASSOCIAÇÃO PAREDES PELA INCLUSÃO
SOCIAL, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONTANTES NA INFORMAÇÃO
TÉCNICA.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO RENDA MENSAL, EM QUE É
REQUERENTE CARLOS MANUEL GONÇALVES RODRIGUES, 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, setecentos e vinte e nove, datada de trinta de janeiro 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 mensal,
em que é requerente Carlos Manuel Gonçalves Rodrigues, da freguesia de Lordelo.--------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA MENSAL AO MUNÍCIPE CARLOS
MANUEL GONÇALVES RODRIGUES, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO
RELATÓRIO SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------15 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO RENDA MENSAL, EM QUE É
REQUERENTE SANDRA EMANUELA SILVA RIBEIRO, 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 setecentos e oitenta, datada vinte e 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
mensal, em que é requerente Sandra Emanuela Silva Ribeiro, da freguesia de Vilela.-------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------Página 18 de 33
7/14,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 7/14
Data Reunião - 2014/04/10
_________________
_________________

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA MENSAL À MUNÍCIPE SANDRA
EMANUELA SILVA RIBEIRO, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA MENSAL, EM QUE É
REQUERENTE CARLA BONIFÁCIA SILVA GONÇALVES, 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, oito mil trezentos e cinquenta e quatro, datada de sete de
março 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
mensal, em que é requerente Carla Bonifácia Silva Gonçalves, da freguesia de Lordelo.----Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA MENSAL À MUNÍCIPE CARLA
BONIFÁCIA SILVA GONÇALVES, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É
REQUERENTE OLINDA SANTOS FERREIRA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA
"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, cinquenta e três mil quatrocentos e vinte e três, barra
treze, datada de cinco de março 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, em que é requerente Olinda Santos Ferreira, da freguesia de Duas
Igrejas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA À MUNÍCIPE OLINDA SANTOS
FERREIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.------------------18 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE

RENDA, EM QUE É

REQUERENTE ANDREIA SUSANA DIAS RODRIGUES, 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 oitocentos e setenta e um, datada de vinte e
quatro de março 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, em que é requerente Andreia Susana Dias Rodrigues, da freguesia de Duas
Igrejas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA À MUNÍCIPE ANDREIA SUSANA DIAS
RODRIGUES, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.---------------Página 20 de 33
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19 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É
REQUERENTE EMÍDIA DIANA DE SOUSA NUNES, 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, oito mil quinhentos e quarenta e três, datada de vinte e
seis de março 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, em que é requerente Emídia Diana de Sousa Nunes, da freguesia de Mouriz.----Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA À MUNÍCIPE EMÍDIA DIANA DE
SOUSA NUNES, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.-----------20 - SOLICITA AJUDA PARA RENDA DE CASA - CRÉDITO HABITAÇÃO, EM QUE
É REQUERENTE VIRGÍNIA MARIA ROCHA RODRIGUES, 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 trezentos e sessenta e oito, datada de dois de abril
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 de casa
– crédito à habitação, em que é requerente Virgínia Maria Rocha Rodrigues, da freguesia
de Cête.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------Página 21 de 33
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA DE CASA – CRÉDITO À HABITAÇÃO, À
MUNÍCIPE

VIRGÍNIA

MARIA

ROCHA

RODRIGUES,

NOS

TERMOS

E

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.----------------------------------------------------------21 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É
REQUERENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 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, nove mil novecentos e setenta e nove, datada de três de
abril 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, em que
é requerente Maria da Conceição Silva Barbosa, da freguesia de Mouriz.-----------------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA À MUNÍCIPE MARIA DA CONCEIÇÃO
SILVA BARBOSA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.---------22 - PEDIDO APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA GLÓRIA DOS SANTOS BARROS MOREIRA, 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 duzentos e vinte e cinco, datada de catorze 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 aquisição de
medicação, em que é requerente Maria Glória dos Santos Barros Moreira, da freguesia de
Lordelo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO À MUNÍCIPE MARIA GLÓRIA DOS
SANTOS BARROS MOREIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------23 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA FERNANDA NOGUEIRA DE 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, sete mil setecentos e vinte e um, datada de dois do
corrente mês e ano, 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 Maria Fernanda Nogueira de Sousa, da freguesia de Parada de Todeia.-Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO À MUNÍCIPE MARIA FERNANDA
NOGUEIRA DE SOUSA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.-24 - PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA ROSA MOREIRA MENDONÇA, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, sete mil seiscentos e sessenta e sete, datada de dois do
corrente mês e ano, 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 Maria Rosa Moreira Mendonça, da freguesia de Lordelo.--------------------Colocado o assunto a votação,-------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO À MUNÍCIPE MARIA ROSA
MOREIRA MENDONÇA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------25 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, EM QUE É
REQUERENTE MARIA FERNANDA SOUSA 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, onze mil e setenta e dois, datada de um do corrente mês e
ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e respetivo
parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de prótese dentária, em que é
requerente Maria Fernanda Sousa Barbosa, da freguesia de Rebordosa.-------------------------

Colocado o assunto a votação,-------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA À MUNÍCIPE MARIA
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FERNANDA SOUSA BARBOSA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------26 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO PRÓTESE DENTÁRIA, EM QUE É
REQUERENTE ROSA MARIA CARVALHO SILVA, 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, treze mil setecentos e noventa e um, datada de dois do
corrente mês e ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e
respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de prótese
dentária, em que é requerente Rosa Maria Carvalho Silva, da freguesia de Louredo.--------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA À MUNÍCIPE ROSA MARIA
CARVALHO SILVA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.------27 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA, EM QUE É
REQUERENTE JOSÉ BERNARDO DA ROSA 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, doze mil cento e sessenta e oito, datada de dois do
corrente mês e 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, em que
é requerente José Bernardo da Rosa Barbosa, da freguesia de Mouriz.---------------------------Página 25 de 33
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Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA AO MUNÍCIPE JOSÉ BERNARDO DA
ROSA BARBOSA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.----------28 - RECRUTAMENTO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DE
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - ANO LETIVO 2014/2015 - PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro da Educação, Divisão de Educação e
Cultura, com o número de identificação de processo geral, doze mil cento e setenta e dois,
datada de vinte e quatro de março do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão
e votação, a abertura de procedimento concursal que visa a constituição de uma bolsa de
recrutamento para a contratação de Técnicos para as Atividades de Enriquecimento
Curricular.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL QUE VISA A CONSTITUIÇÃO DE
UMA BOLSA DE RECRUTAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS PARA
AS

ATIVIDADES

DE

ENRIQUECIMENTO

CURRICULAR,

NOS

TERMOS

E

FUNDAMENTOS DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS. MAIS DELIBEROU, COM A
MESMA VOTAÇÃO, REMETER O PRESENTE ASSUNTO, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO, À ASSEMBLEIA MUNICIPAL.------------------------------------------------------------29 - APOIO A INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SITUAÇÃO DECORRENTE DA INTEMPÉRIE - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, treze mil seiscentos e três, datada de um do corrente mês
e ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, uma proposta de apoio à
Associação para o Desenvolvimento de Vilela, para fazer face às despesas suportadas pela
reparação do telhado da sede que sofreu danos, decorrentes da intempérie acontecida no
início do ano em curso.-----------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR UM APOIO
À ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE VILELA NO VALOR DE 1.081,89€,
NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DA INFORMAÇÃO TÉCNICA.----------------------------30 - CRIAÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - VIA VERDE - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, para ratificação, uma informação proveniente do Pelouro das
Oficinas, com o número de identificação de processo geral, doze mil setecentos e setenta,
datada de vinte e sete de março do corrente ano, para a criação de um fundo de maneio
destinado ao pagamento de portagens da Via Verde.------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O
DESPACHO QUE AUTORIZOU A CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE MANEIO NO
VALOR DE 150,00 €, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PORTAGENS NA VIA
VERDE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NOS CENTROS ESCOLARES E
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ACESSOS DE BALTAR, BITARÃES, CÊTE, LORDELO E VILELA - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Desenvolvimento Municipal, com
o número de identificação de processo geral, mil cento e noventa e cinco, datada de nove
de janeiro do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, a sinalização
vertical e horizontal nos Centros Escolares e acessos de Baltar, Bitarães, Cete, Lordelo e
Vilela.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NOS CENTROS ESCOLARES E ACESSOS
DE BALTAR, BITARÃES, CETE, LORDELO E VILELA, NOS TERMOS PROPOSTOS.
MAIS FOI DELIBERADO, REMETER O ASSUNTO PARA SER APRECIADO E VOTADO
EM SEDE DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------32 - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA DE ILHAVEDRA NA FREGUESIA DE
GONDALÃES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Desenvolvimento Municipal, com
o número de identificação de processo geral, nove mil novecentos e setenta e cinco,
datada de dez de março do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e
votação, a sinalização vertical na Rua de Ilhavedra, freguesia de Gondalães.----------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA DE ILHAVEDRA, NA FREGUESIA DE
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GONDALÃES, NOS TERMOS PROPOSTOS. MAIS FOI DELIBERADO, REMETER O
ASSUNTO PARA SER APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA
MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------33 - TOPONIMIA DA FREGUESIA DE PAREDES/MOURIZ: RUA JOSE DIAS E RUA
FRANCISCO MARQUES RIBEIRO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desenvolvimento Municipal, com
o número de identificação de processo geral, quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e
quatro, barra treze, datada de vinte de março do corrente ano, a remeter à aprovação do
executivo, as partes escritas e desenhadas sobre Toponímia da freguesia de
Paredes/Mouriz, nomeadamente, Rua José Dias e Rua Francisco Marques Ribeiro,
aprovadas pela Assembleia de Freguesia em vinte e sete de junho de dois mil e treze.------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES
ESCRITAS

E

DESENHADAS

SOBRE

TOPONÍMIA

DA

FREGUESIA

DE

PAREDES/MOURIZ, NOMEADAMENTE, RUA JOSÉ DIAS E RUA FRANCISCO
MARQUES RIBEIRO, NOS TERMOS PROPOSTOS.--------------------------------------------------34 - DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO AO CENTRO CULTURAL E
DESPORTIVO DE SOBROSA - PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, seis mil trezentos e setenta e sete, datada de onze de
fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para conhecimento, a doação de um
equipamento informático ao Centro Cultural e Desportivo de Sobrosa.-------------------------Página 29 de 33
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CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ---------------------------------------------35 - ATIVIDADE - ISENÇÃO DE TAXA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, catorze mil cento e trinta, datada de três do corrente mês e
ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, no âmbito de uma atividade
Outdoor na Piscina Rota dos Móveis, a decorrer no próximo dia 12 de abril, uma proposta
no sentido de isentar os munícipes da taxa de inscrição, no valor de 12,5 €, em qualquer
das modalidades praticadas na Piscina Rota dos Móveis.-------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ISENTAR DA TAXA
DE INSCRIÇÃO, TODOS OS MUNÍCIPES QUE REALIZEM A SUA INSCRIÇÃO EM
QUALQUER DAS MODALIDADES PRATICADAS NA PISCINA ROTA DOS MÓVEIS,
NO DIA 12 DE ABRIL, NO DECORRER DE UMA ATIVIDADE DE OUTDOOR, NOS
TERMOS PROPOSTOS. --------------------------------------------------------------------------------------36 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS - CORRIDA SOLIDÁRIA - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, catorze mil trezentos e quarenta e um, datada de quatro
do corrente mês e ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, no âmbito da “5.ª
Corrida & Caminhada Solidária Liberty Seguros”, uma proposta no sentido da isenção do
pagamento da licença de prova desportiva, bem como dos custos de corte de trânsito.-----Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------Página 30 de 33
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A

CÂMARA

MUNICIPAL

DELIBEROU,

POR

UNANIMIDADE,

ISENTAR

A

ORGANIZAÇÃO RUNPORTO, DO PAGAMENTO DA LICENÇA DE PROVA
DESPORTIVA, BEM COMO DOS CUSTOS DE CORTE DE TRÂNSITO, NOS TERMOS
PROPOSTOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------37 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Encerrada a ordem de trabalhos o senhor Presidente disse que gostava que ficasse
registado que cerca de 75% dos assuntos tratados na presente reunião foram apoios
sociais, o que demonstra que no Concelho de Paredes, contrariamente ao que o PS
pretende fazer crer, quem necessita efetivamente de apoio da Câmara tem-no.--------------Seguidamente foi dado cumprimento ao disposto no artigo quadragésimo nono da Lei
número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se verificado as
seguintes inscrições: ------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Sr. José Augusto Vieira, da Cidade de Gandra, tendo felicitado a
Câmara Municipal e todos aqueles que estiveram envolvidos no projeto que foi
reconhecido internacionalmente. Realçou o trabalho desenvolvido pela Vereadora,
Hermínia Moreira pela forma extraordinária que tem difundido a solidariedade neste
Concelho, de uma forma digna, em que as pessoas não se sentem humilhadas, sentem-se
apoiadas e sabem que se podem aproximar dela e agradeceu todo

o empenho

demonstrado para ajudar aqueles que mais precisam. Também enalteceu o trabalho
desenvolvido pelo Senhor Vereador, Manuel Fernando Rocha, nomeadamente na estrada
nacional quinze onde referiu existirem problemas gravíssimos e que, com o trabalho que
ele tem desenvolvido tem dado uma outra segurança à estrada onde se davam muitos
acidentes. Ainda no uso da palavra elogiou a juventude da bancada do Partido Socialista
pela sua oposição, referindo que, quando há uma boa oposição, há sempre um melhor
poder e que o Presidente da Câmara, Celso Ferreira, saberá compreender esse tipo de
oposição e levará a que o Concelho de Paredes seja inquestionavelmente um dos mais
evoluídos desta região. Terminou dizendo à Drª Hermínia Moreira: “Deus a proteja”. ----Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vilela o
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qual chamou a atenção para a necessidade de intervenção municipal na E.N. 602, onde
têm ocorrido vários acidentes graves e que estão inclusive a ser usados pela oposição para
fazer campanha no facebook, usando assim a desgraça dos outros para se promoverem.--Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que a Câmara Municipal não
é governada através do facebook nem pelo que é dito pela oposição, pelo que, estando de
facto em crer que se trata de uma situação em que deve ser dada solução urgente, a
Câmara Municipal vai de imediato diligenciar no sentido de ser encontrada uma rápida
solução.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Louredo
o qual enalteceu o prémio que distinguiu o projeto Art on Chairs que, como referiu, vem
dar prestígio ao Concelho e aos empresários do Concelho e que apenas não é
acompanhado pela imprensa local porque de facto, como referiu, não tem sido isenta na
comunicação acerca do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal. Terminou dando
os parabéns à Câmara Municipal por este prémio em nome da Freguesia de Louredo.----Tomou seguidamente a palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida tendo dito que
o PS não censurou ninguém e também não devida ser censurado, lamentando que, como
disse, o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Louredo fique contente com o
dinheiro que é gasto na divulgação do prémio que deveria, isso sim, ser colocado nas
mãos dos presidentes de junta para a realização de obras essenciais. ----------------------------Tomou novamente a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que este projeto
tem comparticipação comunitária e o financiamento obtido apenas pode ser usado no
âmbito do projeto, não sendo pois exequível, nem legal, aquilo que agora foi proposto
pelo senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida. ---------------------------------------------------------

--- 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.-----------------------------------------------------------------------------------
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---Sendo quinze horas e quarenta 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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