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QUADRIÉNIO 2009/2013 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, 

REALIZADA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2013 

 

--- Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e treze, 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 GARCEZ ALVES DE 

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

 

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

Departamento dos Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros da Câmara 

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

 

--- Sendo nove 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 tendo solicitado a inclusão em extra 

agenda de um assunto que deverá nesta reunião ser tratado, concretamente a 16ª 

modificação ao Orçamento do ano de 2013, que consubstancia a 14ª alteração ao 

orçamento de despesa, a 12ª alteração do PPI e a 7ª alteração ao PAM.-------------------------- 

Colocado o assunto a votação a Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a inclusão do presente assunto para discussão e votação em extra agenda.---------------------- 

Novamente no uso da palavra o senhor Presidente deu as boas vindas a todos os 

Vereadores eleitos para este mandato de 2013/2017, em especial àqueles que pela 

primeira vez assumem este cargo, tendo manifestado o desejo de que seja um mandato 

profícuo e que engrandeça e honre as funções autárquicas para que todos foram 

investidos indo assim de encontro ao manifesto pelos paredenses no ato eleitoral.----------- 

 

Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida tendo este 

dito que deseja felicidades à nova Vereadora eleita pelo Partido Socialista e que deseja 

que para todos seja um mandato profícuo.--------------------------------------------------------------- 

 

Foi dada seguidamente a palavra ao senhor Vereador Cândido Barbosa, o qual desejou a 

todos os eleitos as maiores felicidades, esperando que prevaleça o exercício democrático e 

que não existam situações em que por exemplo o simples voto de dois eleitos não deixem 

que prevaleça a vontade da maioria manifestada nas urnas.---------------------------------------- 

 

Tomou a palavra a senhora Vereadora Dra. Hermínia Moreira tendo saudado todo o 

executivo municipal, dizendo que é um novo ciclo que agora se inicia que deseja corra 

pelo melhor e no qual o debate político seja sempre feito com elevação de forma a que 
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todos façam jus ao voto que os paredenses deram no passado ato eleitoral.-------------------- 

 

Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Manuel Fernando tendo desejado a todos os 

membros do executivo eleitos as maiores felicidades, bem como as desejou para todos os 

trabalhadores da Câmara Municipal para este ciclo em que surgem enormes dificuldades 

das famílias, tendo ainda desejado que a oposição seja no sentido de ser construtiva de 

forma a que o trabalho que venha a ser feito seja o mais rico possível. Continuando no uso 

da palavra disse que teve conhecimento do recurso que foi apresentado pelo Partido 

Socialista no Tribunal Constitucional e, porque no ponto treze das alegações desse 

recurso, o qual leu, é dito que um vereador da Câmara Municipal natural de Gandra 

esteve junto da assembleia de voto em momento indevido, e, como referiu, ao ser referido 

vereador natural de Gandra só poderia estar a referir-se a ele próprio, e porque esse 

recurso é assinado pelo senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida, pretende que este diga 

aqui e agora se mantém a afirmação que ali foi feita ou se, por se tratar de uma manifesta 

mentira, pretende pedir desculpas públicas por aquela afirmação.-------------------------------- 

 

Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida o qual disse que não está 

aqui nem como candidato à Câmara Municipal nem como mandatário da lista do Partido 

Socialista, entende que este assunto pode e deve ser esclarecido entre os dois no final 

desta reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Novamente no uso da palavra o senhor Vereador Dr. Manuel Fernando disse que aquele 

recurso é público e que, ou os esclarecimentos são prestados também em público ou 

prescinde de quaisquer esclarecimentos em privado, reservando-se contudo o direito de 

reação para defesa da sua honra e da verdade dos factos que não coincide com as 

alegações ali feitas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tomou novamente a palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida tendo dito que é 

sabido que houve perturbações em diversas assembleias de voto e presenças indevidas 

também em diversas outras assembleias de voto, tendo o senhor Vereador Dr. Manuel 

Fernando dito que o recurso se reporta em concreto à assembleia de voto de Gandra e à 
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sua pessoa pelo que estas declarações agora proferidas pelo senhor Vereador Dr. 

Alexandre Almeida não colhem.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Pedro Mendes o qual agradeceu os 

cumprimentos que lhe foram dirigidos, devolvendo-os a todos em redobrado, tendo 

desejado que este seja um mandato profícuo para os interesses dos paredenses. Disse que 

só pode elogiar o trabalho que foi realizado no anterior mandato, o qual ficará certamente 

para a história, razão pela qual também ficará para a história o senhor Presidente Celso 

Ferreira que foi o único que obteve maiorias absolutas em três mandatos seguidos, facto 

que não pode certamente ser alheio ao reconhecimento dos paredenses da obra 

efetivamente feita. Continuando solicitou o comprometimento de todos para que este 

mandato decorra com elevação e que nunca seja posta em causa a condição humana pois 

é de lamentar que ainda agora se tenha iniciado o mandato e já estejam a vir à Câmara 

pessoas a pedir coisas que não foram prometidas pelo PSD, mas sim com promessas 

demagógicas que em nada engrandecem quem as fez ou faz, como é o caso dos livros 

escolares.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida tendo dito que tem pena que 

essas pessoas tenham ficado com a ideia que foi o PSD quem fez a promessa pois que se 

assim não fosse certamente não haveria a diferença de 58 votos que ditou o resultado das 

passadas eleições, até porque o PS mantém a convicção de que seria uma medida ajustada 

às reais necessidades das famílias.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que a intervenção que 

pretende agora efetuar se subsume naquele que foi o seu discurso da tomada de posse 

que vai agora ser transcrito:----------------------------------------------------------------------------------  

 

“Exmos. Senhores Vereadores,----------------------------------------------------------------- 

 

Esta foi a terceira, e última vez, que encabecei uma lista para a Câmara Municipal de 

Paredes e que pessoalmente me submeti ao julgamento popular dos mais de 72 mil 

eleitores inscritos no sufrágio do passado dia 29 de setembro.---------------------------- 
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Hoje, dia em que oficialmente inicio o meu terceiro e último mandato como 

Presidente da Câmara Municipal, é justo, elementar e oportuno que me debruce 

sobre os resultados apurados neste último ato eleitoral.------------------------------------ 

 

Como é sabido por todos – ainda que dificilmente aceite por alguns! – o PSD ganhou 

estas eleições. Ganhou-as de forma legítima e democrática, porque foi essa a livre 

vontade expressa pela maioria.----------------------------------------------------------------- 

 

É um facto, e uma verdade, que não obtivemos uma vitória tão expressiva quanto 

gostaríamos e, eventualmente, mereceríamos. Mas foi esta a vontade da população e 

é esse resultado que democraticamente temos de aceitar e respeitar.------------------- 

 

Ao longo desta campanha eleitoral, em que percorri o Concelho de uma ponta à 

outra, apercebi-me que estas eleições, embora de âmbito local, poderiam ser – como 

efetivamente foram – altamente penalizadoras para os partidos do Governo.------- 

 

Nunca ignorei estes sinais… Era uma situação expectável face à gravidade da 

situação que Portugal atravessa e, porque não afirmá-lo, às políticas deste Governo. 

Mas também confesso que não esperava uma resposta tão surpreendente quanto 

aquela que nos foi dada no passado dia 29 de setembro.-------------------------------- 

 

Os resultados são conhecidos de todos: o PSD obteve, a nível nacional, o seu pior 

resultado de sempre em autárquicas, perdendo 34 Câmaras Municipais face a 

2009 e quase1 milhão de votos.--------------------------------------------------------------- 

 

Mesmo perante este difícil contexto, a verdade é que pela sexta eleição consecutiva, 

o PSD venceu as eleições em Paredes. E, pela quinta vez consecutiva, venceu-as 

com maioria absoluta.--------------------------------------------------------------------------- 

 

Para a história do Concelho fica que sou o primeiro Presidente desta Câmara 

Municipal a vencer todas as eleições a que me submeti com maioria absoluta.-------- 

 

Concorrendo sozinho, sem recurso a coligações, o PSD conseguiu em Paredes a sua 

única vitória na Região, enquanto ao nível do Distrito do Porto apenas se contam três 

vitórias do meu Partido nestas mesmas condições: na Póvoa de Varzim, no Marco de 

Canavezes, e, claro está, aqui em Paredes.-------------------------------------------------- 
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Como afirmei na noite de 29 de setembro, em eleições só há dois resultados 

possíveis: ganhar ou perder! Nós voltamos a ganhar. E estamos aqui, com toda a 

legitimidade – até com a do Tribunal Constitucional – para dar o melhor seguimento 

ao projeto que aqui iniciamos há 8 anos e que vamos prosseguir nos próximos 4, 

com a mesma determinação e a mesma ambição do primeiro dia.------------------------ 

 

Caso assim não fosse, não valeria a pena ter-me submetido de novo ao juízo dos 

eleitores e a uma campanha eleitoral particularmente dura, em que alguns não 

hesitaram em recorrer à mentira e ao sobressalto injustificado na população.---------- 

 

Minhas senhoras e meus senhores,---------------------------------------------------------- 

 

Num tempo de tão sérias dificuldades, como aquele em que hoje vivemos, são 

grandes as responsabilidades que recaem sobre os políticos.---------------------------- 

 

No respeito pelas diferenças e pelo debate de ideias, aquilo que se exige aos políticos 

que democraticamente foram escolhidos é que deixem de lado as questões 

acessórias, as divisões estéreis e muitas vezes artificiais, as querelas que pouco ou 

nada estão relacionadas com a resolução dos problemas concretos da nossa 

população.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A demagogia, o populismo, o radicalismo e a instabilidade não constroem, 

DESTROEM!------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Este país constrói-se com trabalho, constrói-se, com coragem, com sofrimento e com 

energia.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Num momento de tantas preocupações e incertezas – em que há tanta coisa para 

fazer – a nossa população, os nossos eleitores, gostariam, certamente, de perceber 

que a classe política está disposta a juntar esforços para ultrapassar diferenças e lutar 

por causas comuns.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pessoalmente, e como tive já oportunidade de o afirmar várias vezes, só assim sei 

fazer política. E só assim é que a política faz sentido para mim. Não sei e não 

poderia agir de outra forma.-------------------------------------------------------------------- 

 

Concluído que está este processo eleitoral, é agora tempo de retirarmos as devidas 

conclusões e apontar caminhos de futuro. Estabelecer objetivos e desígnios para os 
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próximos 4 anos.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mas é preciso, também, recordar o que ouvimos em campanha e ao longo das nossas 

Presidências Abertas: as palavras de apoio e os agradecimentos, mas, sobretudo, as 

queixas e os alertas da nossa população, as suas expetativas e as suas preocupações, 

numa contribuição essencial para um correto diagnóstico das dificuldades e 

oportunidades que se colocam nestes próximos anos.------------------------------------- 

 

A confiança que em nós foi depositada pelos eleitores devolve-se com trabalho. 

Devolve-se com dedicação, coragem e persistência.-------------------------------------- 

 

Ao iniciar este meu terceiro mandato como Presidente da Câmara Municipal de 

Paredes, serei fiel aos compromissos que sempre assumi perante os Paredenses: 

Trabalhar por esta terra com honra, com perseverança, com coragem e com 

entusiasmo. Lutar com toda a minha energia e com todas as minhas forças para o 

desenvolvimento deste Concelho e para a melhoria da qualidade de vida da nossa 

população – sem excluir ninguém!------------------------------------------------------------ 

 

Eu e a minha equipa governaremos com as pessoas. Com todas as pessoas. Ninguém 

está dispensado de contribuir para o engrandecimento do nosso Concelho.------------- 

 

Estamos determinados, como sempre estivemos, em construir um lugar e um futuro 

melhor para as novas gerações.----------------------------------------------------------------- 

 

Sei bem as dificuldades que atravessamos – elas não são diferentes das de outros 

municípios do País – mas sei também as presentes e enormes potencialidades de que 

o nosso concelho dispõe, quer ao nível da sua história, da sua cultura, do seu 

património natural e edificado, quer ao nível da sua atividade económica, com 

empresários e empresas de sucesso.----------------------------------------------------------- 

 

Mas o nosso maior potencial é, e continua a ser, HUMANO. Somos nós, o nosso 

maior potencial, em especial, os nossos jovens.---------------------------------------------  

 

Temos de aproveitar o enorme potencial desta nova geração. Uma geração que está 

hoje melhor preparada e melhor qualificada do que nunca.------------------------------- 

 

Esta é a nossa razão maior para nunca desistirmos, para nunca nos resignarmos às 

dificuldades. Para nunca baixarmos os braços.--------------------------------------------- 
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Este é o grande desígnio e a grande ambição que nos deve unir a todos: porque 

também eu não me resignarei, nem me conformarei, enquanto não fizermos de 

Paredes um concelho ainda mais desenvolvido, ainda mais competitivo, ainda mais 

qualificado, ainda mais atrativo e ainda mais justo.-------------------------------------- 

 

Ao longo deste terceiro mandato, continuarei a ser o Presidente do inconformismo e 

da esperança. Continuarei a ser o Presidente dos que ACREDITAM EM PAREDES. 

O Presidente dos que, mesmo perante todas as adversidades, NÃO DESISTEM DE 

PAREDES.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NÓS vamos estar do lado dos que acreditam, dos que sofrem, mas dos que vencem 

as adversidades. Dos que querem rasgar NOVOS HORIZONTES. Dos que não se 

conformam em pensar pequeno. Dos que desejam um FUTURO MELHOR, para 

nós, para os nossos filhos e para os nossos netos.------------------------------------------- 

 

Minhas Senhoras e meus senhores, --------------------------------------------------------- 
 

Desde que entrei para a política e assumi funções no poder autárquico, então ainda 

como Vereador, seguramente que cometi alguns erros. Seguramente que tomei 

decisões que não agradaram a todos. Mas nunca me resignei aos problemas, nem 

nunca desisti de procurar soluções para os problemas concretos da nossa população.- 

 

Nunca gostei, e continuo a não gostar, de deixar nada a meio. Mas há alturas em que 

se têm de estabelecer prioridades. Em que se tem de trocar o betão pelas pessoas.----- 

 

Ninguém me perdoaria, por exemplo, se direccionássemos o investimento para a 

Cidade Desportiva e não acudíssemos à nossa população mais necessitada. ------- 

 

Fizemo-lo sem hesitar, lançando um programa de emergência social que 

proporcionou respostas concretas e eficazes aos problemas das nossas famílias mais 

carenciadas, dos nossos idosos, dos nossos desempregados, dos nossos jovens que 

vivem hoje uma vida de incertezas.------------------------------------------------------------ 

 

Governar é optar. E só a esta escala do Poder Local se sente verdadeiramente o 

significado das decisões que tomamos e das escolhas que fazemos diariamente.------- 

 

Hoje, ao fim destes largos anos de política autárquica, guardo uma certeza: Nada se 
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parece com a possibilidade de servir uma terra e um povo.--------------------------- 
 

O nosso projeto educativo é disso um bom exemplo. Porque sei que fizemos e 

estamos a fazer a diferença na vida de milhares de crianças de Paredes. Porque sei 

que estamos a dar-lhes um conjunto de oportunidades que os nossos pais e os nossos 

avós nunca tiveram.------------------------------------------------------------------------------ 

 

É por isso que não esquecerei nunca a inauguração do nosso primeiro Centro Escolar 

e a alegria incomparável das crianças a percorrer os corredores daquela escola e 

entrarem pela primeira vez no refeitório, na biblioteca ou no ginásio onde agora 

podem praticar desporto.------------------------------------------------------------------------ 

 

Nada é mais gratificante ou estimulante que isso. Nada se equipara à sensação de 

cumprir o que se prometeu. Nada se equipara àquilo que já conseguimos e, muito 

menos, àquilo que podemos e devemos conseguir no futuro.------------------------------ 

 

Como dizia Francisco Sá Carneiro, “o poder só vale a pena por causa de um 

projeto em que firmemente acreditamos”.------------------------------------------------ 

 

PAREDES É O PROJETO EM QUE FIRMEMENTE ACREDITO. E vai continuar 

a sê-lo nos próximos 4 anos. Do primeiro ao último dia. Disso ninguém tenha 

dúvidas.- 

 

Minhas senhoras e meus senhores,---------------------------------------------------------- 

 
Uma tomada de posse marca um começo, um início. No nosso caso, acrescentaria:---

- marca UM RECOMEÇO.------------------------------------------------------------------- 

 

Não mudei, não sou diferente. Sou o mesmo que sempre fui. A minha equipa é a 

mesma de há 4 anos.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Mas a determinação e a vontade de implementar novos projetos e uma renovada 

agenda política é tão grande como em 2005, quando tudo começou…------------------- 

 

Temos um rumo que não se alterou. Mas seguir este rumo não exclui que se escutem 

opiniões, que se avaliem os resultados e que, porventura, se procurem corrigir erros.- 

 

Quem trabalha comigo tem de estar sempre disponível para fazer mais e melhor por 
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Paredes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Temos um rumo, temos projetos e temos um horizonte do qual não nos 

desviaremos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A população votou na continuidade dos investimentos na Educação, no Ambiente, 

no Ordenamento do Território, na Juventude, no Desporto…----------------------------- 

 

Queremos continuar esse trabalho. Mas queremos sobretudo iniciar novas etapas 

para o futuro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E é por isso que, chegados a este terceiro mandato, podemos resumir a nossa ação 

em três tempos: o tempo do planeamento e da organização; o tempo da infra-

estruturação necessária; o tempo da educação e da intervenção social e económica.--- 

 

Todos estes tempos se fundem num conceito claro, matriz da nossa ação política e do 

nosso programa: O INVESTIMENTO NAS PESSOAS. ---------------------------------- 

 

Porque são elas a nossa grande prioridade. -------------------------------------------------- 

Porque são elas o princípio e fim do governo de cada cidade, de cada Concelho.----- 

 

Minhas senhoras e meus senhores,---------------------------------------------------------- 
 

As nossas prioridades estão identificadas. Os nossos compromissos estão 

assumidos.- 

 

A nossa primeira prioridade terá forçosamente de continuar a ser o Apoio Social. 

Porque a realidade social e económica que o País atravessa assim o exigem.----------- 

 

Não há desenvolvimento sem o apoio àqueles que mais severamente são atingidos 

pelas atuais dificuldades. Ninguém pode ser deixado para trás. Ninguém será 

deixado para trás.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Enquanto for Presidente desta Câmara Municipal, todas as minhas energias serão 

orientadas para as pessoas.---------------------------------------------------------------------- 

 

Somos um concelho solidário. E continuaremos a lutar, até ao limite das nossas 

forças e dos nossos recursos, para defender a nossa população mais vulnerável das 
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consequências devastadoras desta crise.------------------------------------------------------ 

 

Esta é a indesejável e triste situação que temos de enfrentar, mas à qual não nos 

podemos nem vamos resignar. De forma alguma baixaremos os braços perante esta 

calamidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Com esforço, trabalho, realismo e com a indispensável cooperação da nossa Rede 

Social, saberemos responder a todas as solicitações, minorando os efeitos imediatos 

desta crise, devolvendo a esperança num futuro melhor.--------------------------------- 

 

Aos responsáveis das nossas IPSS e aos nossos voluntários, peço-lhes que nunca 

desistam perante a adversidade e o avolumar dos problemas.----------------------------- 

 

Ajudem-nos a identificar os problemas, ajudem-nos mobilizar todos os recursos 

disponíveis, ajudem-nos a cooperar e a trabalhar em Rede.-------------------------------- 

 

Todos não seremos demais para enfrentar estes tempos difíceis. Todos não seremos 

demais para ganharmos este desafio.---------------------------------------------------------- 

 

Minhas senhoras e meus senhores,---------------------------------------------------------- 

 

Os compromissos eleitorais são para ser cumpridos. Esta é uma questão de ética 

fundamental em política.------------------------------------------------------------------------ 

 

No capítulo do AMBIENTE, e tal como consta do nosso Manifesto Eleitoral, este 

será o mandato da concretização. O mandato em que concluiremos a rede de 

saneamento do concelho. E o mandato em que resolveremos, em definitivo, os 

problemas de abastecimento de água.--------------------------------------------------------- 

 

Na EDUCAÇÃO, iniciamos já uma verdadeira revolução no nosso universo escolar. 

Na verdade, mais do que uma revolução, fizemos uma ruptura com o passado, 

apostando decididamente na qualificação das nossas crianças e jovens, combatendo o 

abandono e o insucesso escolar.---------------------------------------------------------------- 

 

A Educação foi uma das nossas prioridades no último mandato. E continuará a sê-lo 

nos próximos anos, em que concluiremos a nossa Carta Educativa e apostaremos 

numa maioria autonomia das nossas escolas e na melhoria da gestão dos 

equipamentos escolares municipais.----------------------------------------------------------- 
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Muito fizemos até aqui na Educação. Mas muito mais queremos fazer no futuro.------  

 

No âmbito da JUVENTUDE, e porque estamos atentos aos apelos e às necessidades 

da nossa população mais jovem, o próximo mandato ficará marcado, entre muitas 

outras iniciativas, pela criação de uma Casa da Juventude e pela inédita possibilidade 

do Conselho Municipal da Juventude decidir sobre projetos e iniciativas próprias até 

um valor de 25 mil euros.----------------------------------------------------------------------- 

 

Se os resultados forem positivos, como assim espero, subiremos este valor para 50 

mil euros já no próximo ano.------------------------------------------------------------------- 

 

Se acreditamos nos nossos jovens, temos de os responsabilizar. Temos de lhes 

dar instrumentos e condições para concretizarem os seus próprios projetos.------ 

 

NO DESPORTO, e bem reforçada que está agora a nossa rede de equipamentos 

desportivos de proximidade – recordo que construímos nada menos do que 22 novos 

pavilhões nos últimos 8 anos! –, retomaremos o investimento na Cidade Desportiva.- 

 

Ninguém mais do que eu gostaria de ter este projeto mais avançado. Mas face ao 

difícil momento que atravessamos, tivemos que tomar decisões e definir 

prioridades.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Não obstante, vamos avançar neste mandato com a construção dos novos acessos à 

Cidade Desportiva, do novo complexo de ténis, do segundo sintético e dos novos 

balneários.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aproveitando as potencialidades do nosso Concelho, vamos igualmente reforçar a 

nossa aposta na organização de grandes eventos desportivos, de dimensão e impacto 

nacional e internacional, projetando o Concelho de Paredes e os seus agentes 

económicos e sociais.---------------------------------------------------------------------------- 

 

NA CULTURA, não abdicaremos do apoio aos nossos grupos, associações e 

coletividades, porque são eles o grande motor da nossa cultura e da nossa 

identidade.-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Mas queremos, e estamos determinados, em reforçar a nossa agenda cultural e a 

liderança na região ao nível da oferta e diversidade de iniciativas.----------------------- 
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Ao nível da ECONOMIA LOCAL, continuaremos a colaborar intensamente com os 

agentes económicos do nosso Concelho, muito especialmente em relação ao 

problema do desemprego.----------------------------------------------------------------------- 

 

Continuaremos a colocar na agenda a captação de investimento e a criação de 

emprego e riqueza.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Neste mandato, daremos ainda início a um conjunto de projetos de urbanismo 

comercial e repetiremos, como não poderia deixar de ser, o ART ON CHAIRS.------- 

 

Um projeto de excelência que levou a que personalidades como o Senhor Presidente 

República, José Mourinho, Mariza, Cristiano Ronaldo ou mesmo Luciano Benetton, 

ajudassem a promover, nacional e internacionalmente, a nossa indústria de 

mobiliário, que emprega hoje, e de forma direta, mais de 20 mil pessoas.-------------- 

 

Este é um projeto que não vai parar. Este é um projeto que tem de ser acarinhado, 

conhecido e reconhecido por todos. É um projeto que todos temos de apoiar e de ter 

orgulho.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recordo que, ainda há poucos dias, estive em Bruxelas, perante um júri 

internacional, a apresentar e a defender este projeto, que foi o escolhido pela CDDR-

N para representar o Norte de Portugal na edição de 2014 dos REGIOSTARS.-------- 

  

Uma prestigiada competição, organizada pela Comissão Europeia, que identifica e 

distingue as melhores e as mais inovadoras iniciativas dos 27 Estados Membros na 

área do desenvolvimento regional.------------------------------------------------------------- 

 

Para já, estamos entre o leque de finalistas europeus a este prémio, juntamente com 

outros 5 projetos – um deles no valor de 2 biliões de euros –, o que por si só é já um 

grande reconhecimento da aposta que estamos a fazer no promoção e reinvenção da 

nossa principal indústria.------------------------------------------------------------------------ 

 

Mesmo apesar desta fortíssima concorrência, tenho a esperança, e a secreta ambição, 

de que poderemos sair vencedores desta competição. -------------------------------------- 

 

Para já, fica a certeza de que não somos os únicos a achar que estamos no caminho 

certo... São as próprias instituições europeias a reconhecer que este é o caminho a 
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seguir para um crescimento inteligente.----------------------------------------------------- 

 

Uma última, mas não menos importante, referência para as INFRAESTRUTURAS.- 

 

Concluída que está a Carta Educativa, o maior projeto de sempre na história deste 

Concelho, é tempo de regressarmos às obras de proximidade. À regeneração urbana, 

que já iniciamos aqui em Paredes, mas que queremos agora dar continuidade nas 

outras freguesias do Concelho.----------------------------------------------------------------- 

 

Mas não só. Durante este mandato, construiremos aqui em Paredes um Complexo de 

Piscinas ao Ar Livre, um Parque de Desportos Radicais e um conjunto de esplanadas 

no Parque da Cidade, que queremos e vamos também ampliar.--------------------------- 

 

Poderia fazer aqui idênticos anúncios para todas as freguesias. Parece-me, contudo, 

relevante, transmitir que o nosso compromisso em valorizar a nossa sede do 

Concelho se mantém e se renova, porquanto a nova Cidade de Paredes, com quase 

20 mil habitantes, transformou-se na maior Cidade do interior do Distrito.------------- 

 

E porque estamos a falar de escala, nada mais oportuno do que relembrar os novos 

desafios, mas também as novas oportunidades que se colocarão a Paredes no âmbito 

da sua adesão à Grande Área Metropolitana do Porto.------------------------------------ 

 

Era uma ambição e um compromisso que assumimos para este último mandato. Está 

cumprido. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por direito próprio, estamos na Área Metropolitana do Porto. Estamos no nosso 

espaço natural. Não no fim da linha, como alguns poderiam supor, mas a meio de 

uma composição com 17 Municípios, como confirmam os principais indicadores 

populacionais e económicos.------------------------------------------------------------------- 

 

Minhas senhoras e meus senhores,---------------------------------------------------------- 

 

Começa hoje o meu último mandato. A experiência acumulada ao longo dos últimos 

anos permite-me encará-lo com otimismo, realismo e, sobretudo, com a firme 

convicção de que muito vamos ainda fazer pelo nosso Concelho e pela nossa 

população.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hoje, como ontem, vamos provar que somos capazes de vencer os profetas da 
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desgraça, os velhos do Restelo, os profissionais do pessimismo e os especialistas da 

maledicência.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pela minha parte, estou profunda e absolutamente convicto que a nossa vontade e a 

nossa determinação é maior do que qualquer melancolia. De que a nossa esperança é 

muito mais forte do que qualquer resignação. E de que nossa ambição e força 

superam qualquer desânimo.-------------------------------------------------------------------- 

 

Seremos exigentes connosco. Mas também com aqueles que nos representam ao 

nível do Poder Central, junto de quem continuaremos a defender firme e 

intransigentemente os superiores interesses do nosso Concelho.------------------------- 

 

Saberemos ser fortes e unidos. Saberemos ter orgulho no que somos e no que 

queremos ser: Um Concelho mais moderno, mais equilibrado, mas justo e mais 

solidário.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

As nossas responsabilidades são enormes. Mas os Paredenses sabem que podem 

contar comigo. Eu continuarei a contar com todos vós.------------------------------------- 

 

Muito Obrigado.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2013/09/11 - 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

onze de setembro de dois mil e treze 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 

2013/09/11.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO 

  

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia vinte e três do 

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

-OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: dois milhões setecentos e trinta e cinco mil cento e oito 

euros e quarenta e dois cêntimos.---------------------------------------------------------------------------

-OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões quatrocentos e trinta e sete mil 

oitocentos e onze euros e trinta cêntimos.--------------------------------------------------------------- 

 

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

 

  

4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO 

 

  

Foi presente à reunião, por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de dezoito 

de outubro, a relação de pagamentos efetuados de vinte e seis de agosto a onze do 

corrente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

  

5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 14ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2013 

- MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 12ª ALTERAÇÃO 

ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS 10ª 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO 

  

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento – décima quarta 

alteração orçamental ano de dois mil e treze; modificação ao orçamento da despesa – 

décima segunda alteração orçamental; modificação ao plano de investimentos - décima 

alteração orçamental.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------- 

  

6 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 15ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 

2013 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA - 13ª ALTERAÇÃO 

ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE INVESTIMENTOS - 11ª 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO 

 

  

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento – décima quinta 

alteração orçamental ano de dois mil e treze; modificação ao orçamento da despesa – 

décima terceira alteração orçamental; modificação ao plano de investimentos – décima 

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

 

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

  

7 - PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DO EXECUTIVO E APROVAÇÃO DAS 

ACTAS 

 

  

O Senhor Presidente da Câmara colocou o assunto identificado em epígrafe a discussão, 

tendo proposto que as reuniões da Câmara Municipal se realizem nas primeiras e 

terceiras quartas-feiras de cada mês, pelas catorze horas e trinta minutos, sendo que as 

primeiras reuniões de cada mês seriam públicas. Mais propôs que para efeitos de 

execução imediata das decisões que venham a ser tomadas em cada reunião, as atas das 

mesmas sejam desde logo aprovadas em minuta, sendo a sua redação final apreciada e 

votada na reunião imediatamente a seguir. -------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR QUE AS 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL SE REALIZEM NAS PRIMEIRAS E TERCEIRAS 
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QUARTAS-FEIRAS DE CADA MÊS, PELAS CATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 

SENDO QUE AS PRIMEIRAS REUNIÕES DE CADA MÊS SERIAM PÚBLICAS. MAIS 

APROVOU QUE, PARA EFEITOS DE EXECUÇÃO IMEDIATA DAS DECISÕES QUE 

VENHAM A SER TOMADAS EM CADA REUNIÃO, AS ATAS DAS MESMAS SEJAM 

DESDE LOGO APROVADAS EM MINUTA, SENDO A SUA REDAÇÃO FINAL 

APRECIADA E VOTADA NA REUNIÃO IMEDIATAMENTE A SEGUIR. -------------------- 

  

 

 

 

8 - PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO PRESIDENTE DA 

CÂMARA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente da Câmara, referente à 

delegação de competências da Câmara Municipal no senhor Presidente, com 

possibilidade de subdelegação nos Vereadores.--------------------------------------------------------- 

 

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

disse que o partido socialista vai votar contra a presente proposta, desde logo, porque 

existem competências que se propõem proceder à delegação, que não podem ser 

delegadas – tendo-se constatado que de facto havia um erro na redação da proposta que 

foi posteriormente corrigido – e também pelo facto de haver decisões que a serem 

tomadas oneram o erário público e que, por conseguinte, em seu entender, deveriam ser 

tomadas pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, APROVAR A PROPOSTA DO SENHOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA. - 
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9 - PROPOSTA DE VEREADORES EM REGIME DE PERMANÊNCIA 

 

  

Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente, datada de vinte e um de 

outubro de dois mil e treze, no sentido de fixar, em quatro, o número de Vereadores a 

tempo inteiro, conforme prevê o disposto no número dois do artigo quinquagésimo 

oitavo da Lei número cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de 

setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Durante o período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre 

Almeida disse que o PS nada tem a opor relativamente à proposta apresentada, razão pela 

qual se irão abster, pois que entendem que quem ganhou as eleições deve governar, de 

resto como defendeu o PS em Rebordosa e que certamente seria o tema que o senhor 

Vereador Cândido Barbosa se referia na sua intervenção inicial. ---------------------------------- 

 

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

 

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

PSD E 4 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR A PROPOSTA DE VEREADORES EM 

REGIME DE PERMANÊNCIA, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA 

PELO SENHOR PRESIDENTE.------------------------------------------------------------------------------ 

  

10 - DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

  

Foi presente à reunião, o despacho número quarenta e seis barra treze do senhor 

Presidente da Câmara, datado de vinte e um de outubro do corrente, a determinar a 

distribuição de Pelouros pelos Vereadores: Dr. Pedro Dinis da Silva Mendes, Dra. Maria 

Hermínia Guedes Moreira, Dr. Manuel Nogueira da Rocha e Cândido Joaquim Venda 

Moreira Barbosa e a delegar nos mesmos competências, assim como nos dirigentes 
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municipais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

  

11 - DESIGNAÇÃO DOS VEREADORES A EXERCER FUNÇÕES A TEMPO INTEIRO 

 

  

Foi presente à reunião, o despacho número quarenta e três barra treze, datado de vinte e 

um de outubro de dois mil e treze, que determina como Vereadores em exercício de 

funções a tempo inteiro: Pedro Dinis da Silva Mendes, Maria Hermínia Guedes Moreira, 

Manuel Fernando Nogueira da Rocha e Cândido Joaquim Venda Moreira Barbosa, nos 

termos e para os efeitos estabelecidos no artigo quinquagésimo oitavo da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra noventa e nove de dezoito de setembro, na nova redação da 

Lei cinco traço A, barra dois mil e dois de onze de janeiro.------------------------------------------- 

 

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

  

12 - DESIGNAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

  

Foi presente à reunião, para conhecimento, o despacho número quarenta e quatro barra 

treze, datado de vinte e um de outubro de dois mil e treze, que designa, para o exercício 

de funções de Vice- Presidente, o Dr. Pedro Dinis da Silva Mendes, nos termos e para os 

efeitos dos artigos cinquenta e seis e cinquenta e sete da Lei cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove de dezoito de setembro, na nova redação da Lei cinco traço A barra dois 

mil e dois, de onze de janeiro.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

  

13 - NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO GABINETE DE APOIO PRESIDÊNCIA - 

PARA CONHECIMENTO 
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Foi presente à reunião, para conhecimento, um documento do Senhor Presidente a 

designar como membros do gabinete de apoio à presidência: Cristina Maria de Sousa 

Teixeira, Secretária; Luciano Manuel Calheiros Gomes, Chefe de Gabinete de Apoio 

Pessoal; e Dr. Filipe Silvestre Ferreira Carneiro, Adjunto, nos termos e para os efeitos 

estabelecidos no artigo quadragésimo segundo da Lei setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

14 - REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL EM DIVERSAS INSTITUIÇÕES 

- PROPOSTA 

 

  

Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente, datada de vinte e um de 

outubro de dois mil e treze, no sentido de que sejam nomeados como representantes da 

Câmara Municipal nas instituições: SIMDOURO - Dr. Pedro Dinis da Silva Mendes; 

ADERSOUSA - Dr. Pedro Dinis da Silva Mendes; Assembleia Intermunicipal do Vale do 

Sousa - Dr. Manuel Fernando Nogueira da Rocha e Dr.ª Maria Hermínia Guedes 

Moreira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

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

PSD E 4 ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, NOS 

TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA.---------------------------------------------------------------- 

  

15 - AMIPAREDES - AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE PAREDES, 

E.M. - PROPOSTA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
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Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente, datada de vinte e um de 

outubro de dois mil e treze, no sentido de que a Câmara Municipal delibere:------------------ 

“1 – Que o representante da Câmara Municipal na Assembleia Geral seja o senhor 

Vereador, Dr. Pedro Dinis da Silva Mendes;------------------------------------------------------------ 

2 – Que seja proposto por este representante naquela Assembleia Geral que seja 

designado o Conselho de Administração com a seguinte constituição: Presidente – Dr. 

Pedro Dinis da Silva Mendes; 1.º Vogal – Dr. Filipe Silvestre Ferreira Carneiro, Dr.; 2.º 

Vogal – Dr.ª Maria João Vaz Osório Rodrigues Fonseca;---------------------------------------------- 

3 – Que seja designado como vogal executivo o segundo vogal proposto e lhe seja fixada 

remuneração igual à auferida no cargo de Diretor de Departamento Municipal;--------------

-4 – Que seja proposto à Câmara Municipal, que esta proponha à Assembleia Municipal a 

designação de Fiscal Único “António Anjos F. Brandão & Associados – Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, SROC”, pois que será assim coincidente com o Auditor 

Externo da Câmara Municipal;------------------------------------------------------------------------------ 

5 – Que seja proposta a apresentação de alteração aos Estatutos da AMIParedes no 

sentido de que a duração do mandato seja de um ano, cumprindo-se assim com o 

disposto no já referido artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 71/2007;-------------------------------------- 

6 – Que seja concedido, após a nomeação e posse, um prazo improrrogável de dois meses 

para a apresentação da proposta de contrato de gestão, o qual deverá respeitar o disposto 

no artigo 18.º do aludido Decreto-Lei n.º 71/2007, bem como os princípios de gestão 

consagrados designadamente nos artigos 31.º e 40.º da Lei n.º 50/2012, já referida.”--------- 

 

Durante o período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre 

Almeida disse que o partido socialista irá votar contra a proposta apresentada pois 

sempre defendeu, como continua a defender, que a AMIParedes deveria ser extinta e que 

apenas sobrevive com subsídios da Câmara Municipal.---------------------------------------------- 

 

Seguidamente tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes tendo dito que é 

extremamente importante para o Município de Paredes a existência da Agência 

Municipal de Investimento, a qual se tem revelado um instrumento de captação de 

18/13,1



 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 18/13 

Data Reunião - 2013/10/24 

 

_________________ 

 

_________________ 

Página 24 de 53 
 

investimento para o Concelho e de aumento da empregabilidade. Disse ainda que, 

enquanto esta cumprir com os pressupostos legais para a sua existência e porque de facto 

tem conseguido ir de encontro ao que foi pensado e é o seu objeto, mesmo com a 

conjuntura económica adversa, se deverá manter em funcionamento. Continuando disse 

ainda que é bom que se saliente que ao contrário de muitas outras empresas do sector 

empresarial local, esta funciona apenas com vereadores eleitos e que por isso não auferem 

remuneração, não onerando pois o erário público e com trabalhadores da Câmara 

Municipal que, da mesma forma, sempre seriam remunerados neste órgão. ------------------- 

 

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

 

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

PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, APROVAR A PROPOSTA, NOS PRECISOS TERMOS 

EM QUE FOI APRESENTADA E, ASSIM, DESIGNAR COMO REPRESENTANTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA GERAL O SENHOR VEREADOR DR. 

PEDRO DINIS DA SILVA MENDES, AO QUAL FICA COMETIDA A 

RESPONSABILIDADE DE PROPOR ÁQUELA ASSEMBLEIA GERAL A 

CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NOS TERMOS INDICADOS 

NA PROPOSTA, PROCEDENDO-SE POSTERIORMENTE À SUBSTITUIÇÃO DESTE 

REPRESENTANTE DESIGNADO CASO O REFERIDO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO VENHA A SER CONSTITUÍDO CONFORME PROPOSTO, PROPOR 

AO MESMO ÓRGÃO A DESIGNAÇÃO E REMUNERAÇÃO DO VOGAL EXECUTIVO 

NOS TERMOS CONSTANTES DA PROPOSTA E PROPOR QUE O CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO PROCEDA À ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS TAMBÉM 

CONFORME NAQUELA INDICADO. MAIS FOI DELIBERADO, PROPOR À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL QUE PROCEDA À DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO 

CONFORME INDICADO NA ALUDIDA PROPOSTA. ---------------------------------------------- 

  

16 - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL A 

INTEGRAR O CONSELHO GERAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS  E 

ESCOLAS NÃO AGRUPADAS - PROPOSTA 
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Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de vinte e 

um de outubro de dois mil e treze, com vista a: designação dos representantes da Câmara 

que integrarão o Conselho Geral dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas; 

designação do elemento de cada partido com assento no executivo municipal e o seu 

envio à Assembleia Municipal para a designação do seu representante para integrar o júri 

responsável pela análise das candidaturas a bolsas de estudo; bem como, enviar à 

Assembleia Municipal no sentido de designar o representante das Freguesias do 

Concelho de Paredes no Conselho Municipal de Educação, nos termos e para os efeitos no 

disposto no Decreto-Lei número sete barra dois mil e três, de quinze de janeiro e na Lei 

número quarenta e um barra dois mil e três de vinte e dois de agosto.--------------------------- 

 

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

disse que o PS se vai abster na votação do presente assunto mas que, a exemplo de anos 

anteriores, defende que na representação nos concelhos de escola deveria participar um 

membro das Juntas de Freguesia abrangidos por esses agrupamentos de escolas, tal como 

acontece no Concelho de Escola de Lordelo.------------------------------------------------------------- 

 

Tomou a palavra o senhor Presidente, tendo dito que o PSD foi eleito com uma agenda 

política para a educação diferente daquela da que defendeu o PS e que, por essa razão, 

entende não ser razoável que se delegue a representação nos conselhos de escola em 

presidentes de junta de freguesia que tenham sido eleitos pelo PS porque defendem uma 

política de educação diferente daquela defendida pelo PSD.---------------------------------------- 

 

Novamente no uso da palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida disse que não 

concorda com o critério indicado pelo senhor Presidente mas que a posição do PS se 

manterá como abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------ 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO 

PSD E 4 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR A PROPOSTA NOS TERMOS 

APRESENTADOS E, ASSIM, DESIGNAR OS REPRESENTANTES DA CÂMARA 

MUNICIPAL NO CONSELHO GERAL DOS DIVERSOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLA 

E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS CONFORME ALI INDICADO, BEM COMO 

SOLICITAR À ASSEMBELIA MUNICIPAL QUE DESIGNE NA PRÓXIMA SESSÃO 

DAQUELE ÓRGÃO O REPRESENTANTE DAS FREGUESIAS DO CONCELHO DE 

PAREDES NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MAIS FOI DELIBERADO E 

POR UNANIMIDADE QUE O REPRESENTANTE DO PARTIDO SOCIALISTA NO JÚRI 

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DAS CANDIDATURAS A BOLSAS DE ESTUDO SEJA 

A SENHORA VEREADORA DRA. BEATRIZ MEIRELES E QUE O REPRESENTANTE 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA NO MESMO JÚRI SEJA A SENHORA 

VEREADORA DRA. HERMÍNIA MOREIRA. ---------------------------------------------------------- 

  

17 - DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO 

DE ESTABILIDADE E SEGURANÇA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Departamento de 

Desenvolvimento Municipal, com o número de identificação de processo geral quarenta e 

cinco mil duzentos e seis, datada de dezasseis do corrente, em que é proposto pelo 

Diretor do Departamento do Desenvolvimento Municipal, os elementos efetivos e 

suplementes da Comissão de Estabilidade e Segurança, bem como, nos casos em que se 

verifique necessidade técnica de um arquiteto, é proposto que faça parte da Comissão, o 

arquiteto da zona em que a vistoria irá ser realizada.-------------------------------------------------- 

 

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

 

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

PSD E 4 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE 

ESTABILIDADE E SEGURANÇA, NOS TERMOS PROPOSTOS NA INFORMAÇÃO.------ 
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18 - PROPOSTA DE DIVERSAS COMISSÕES DE VISTORIAS 

 

  

Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente, datada de vinte e um de 

outubro, referente à constituição de diversas comissões de vistorias, designadamente: 

Comissão de vistorias para a concessão de licença/autorização para utilização de 

edificação nova, reconstruída, reparada, ampliada ou alterada; Comissão de vistorias para 

a emissão de licenças de utilização para serviços de restauração e bebidas e outros 

serviços; Comissão de vistorias para a emissão de licenças de utilização para 

estabelecimentos de comércio de produtos alimentares; Comissão de vistorias para 

emissão de licenças de utilização dos recintos de espetáculos e divertimentos públicos; 

Comissão de vistorias para a receção provisória e definitiva das obras de urbanização; 

Comissão de vistorias de postos de abastecimentos de combustíveis e de instalações de 

armazenamento de produtos de petróleo; Comissão de vistorias para a concessão de 

licença/autorização para utilização de edifícios/frações destinados a indústria ou 

armazém; e Comissão de vistorias de verificação de más condições de salubridade.--------- 

 

Não participou na discussão e votação do presente assunto o senhor Vereador José Sá 

pois, conforme declarou, entende estar impedido por fazer parte da comissão proposta 

um familiar seu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

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

PSD E 3 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR A CONSTITUIÇÃO DAS DIVERSAS 

COMISSÕES DE VISTORIAS, NOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA. ------------ 

  

19 - RETIFICAÇÃO DOS PONTOS 24 E 30 DA ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO 

DE 05 DE JUNHO DE 2013 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
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Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão Administrativa, com o 

número de identificação de processo geral quarenta e três mil quatrocentos e setenta e 

dois, datada de quatro do corrente, a propor a retificação dos pontos vinte e quatro e 

trinta da ata da reunião do executivo de cinco de junho de dois mil e treze, considerando 

que, de acordo com os pareceres técnicos anexos às informações, à data em discussão, 

constavam as seguintes propostas de apoio às munícipes: Rafaela de Sá Emídio – apoio de 

100,00€ (cem euros) por um período de 3 meses e Maria Manuela Ferreira Silva Bessa - 

apoio de 100,00€ (cem euros) por um período de 3 meses.------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RETIFICAR OS 

PONTOS VINTE E QUATRO E TRINTA DA ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DE 

CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E TREZE, PASSANDO A CONSTAR, 

RESPETIVAMENTE, E NOS TERMOS DOS PARECERES TÉCNICOS ANEXOS ÀS 

INFORMAÇÕES À DATA EM DISCUSSÃO, A ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO DE 100,00€ 

(CEM EUROS) POR UM PERÍODO DE 3 MESES À MUNÍCIPE RAFAELA DE SÁ 

EMÍDIO E UM APOIO DE 100,00€ (CEM EUROS) POR UM PERÍODO DE 5 MESES À 

MUNÍCIPE MARIA MANUELA FERREIRA SILVA BESSA.---------------------------------------- 

 

  

20 - LISTAGEM DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS OCORRIDAS DURANTE 

O PERÍODO DE GESTÃO, EM CUMPRIMENTO COM A  LEI Nº 47/2005 DE 29 DE 

AGOSTO QUE ESTABELECE O REGIME DE GESTÃO LIMITADA DOS ÓRGÃOS 

DAS AUTARQUIAS LOCAIS E SEUS TITULARES - RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património, 

datada de dezoito do corrente, a remeter, para ratificação do executivo, a listagem dos 

ajustes diretos efetuados no período de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e 
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seus titulares, estabelecido na Lei número quarenta e sete, barra dois mil e cinco de vinte 

e nove de agosto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

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

PSD E 4 ABSTENÇÕES DO PS, RATIFICAR A LISTAGEM DOS AJUSTES DIRETOS 

APENSA À INFORMAÇÃO,EFETUADOS NO PERÍODO DE GESTÃO LIMITADA DOS 

ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS E SEUS TITULARES, ESTABELECIDO NA LEI 

NÚMERO QUARENTA E SETE, BARRA DOIS MIL E CINCO DE VINTE E NOVE DE 

AGOSTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

21 - ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS 

DA SAÚDE DO NORTE - PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS DE 

LICENCIAMENTO DA LICENÇA DE RUÍDO E DO DEPÓSITO DE CAUÇÃO 

REFERENTE À CEDÊNCIA DE 50 BARREIRAS DE PROTECÇÃO - PARA 

RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão Administrativa, com o 

número de identificação de processo geral trinta e oito mil quatrocentos e oitenta, datada 

de dez de setembro do corrente ano, referente a um pedido de isenção da Taxa de Licença 

de Ruído e isenção do depósito de caução relativo à cedência de cinquenta barreiras de 

proteção, efetuado pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de Ciências da 

Saúde para o evento “Receção ao Caloiro 2013/2014”.------------------------------------------------ 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O 

DESPACHO QUE APROVA A ISENÇÃO DA TAXA DE LICENÇA DE RUÍDO E 

ISENÇÃO DO DEPÓSITO DE CAUÇÃO RELATIVO À CEDÊNCIA DE CINQUENTA 
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BARREIRAS DE PROTEÇÃO, EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE PARA O EVENTO “RECEÇÃO AO 

CALOIRO 2013/2014”.--------------------------------------------------------------------------------------   

  

22 - CLUBE TT PAREDES ROTA DOS MÓVEIS - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS 

DE LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA "AVENTURA OFF ROAD 4X4 

PAREDES" - PARA RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão Administrativa, com o 

número de identificação de processo geral trinta e nove mil seiscentos e noventa e nove, 

datada de vinte e três de setembro do corrente ano, referente a um pedido de isenção das 

taxas de licenciamento para a realização do Passeio TT Turístico e para a realização da 

Prova Campeonato Nacional de Trial 4x4, da licença de ruído e da caução de barreiras de 

proteção, efetuado pelo Clube TT Paredes Rota dos Móveis, no âmbito da atividade 

“AVENTURA OFF ROAD 4X4 PAREDES”.------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O 

DESPACHO QUE APROVOU A ISENÇÃO, AO CLUBE TT PAREDES ROTA DOS 

MÓVEIS, DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PASSEIO TT 

TURÍSTICO E PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA CAMPEONATO NACIONAL DE 

TRIAL 4X4, DA LICENÇA DE RUÍDO E DA CAUÇÃO DE BARREIRAS DE PROTEÇÃO, 

REFERENTES À ATIVIDADE “AVENTURA OFF ROAD 4X4 – 2013”.-------------------------- 

  

23 - PEDIDO DE HORARIO DE ESTABELECIMENTO "AGRIPET- 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS E PARA ANIMAIS", SITO NA 

AVENIDA D. MANUEL I, Nº 1902, NA FREGUESIA DE BALTAR, EM QUE É 

REQUERENTE AUGUSTO JOSÉ SOUSA ROCHA - PARA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO  
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Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão Administrativa, com o 

número de identificação de processo geral, dezanove mil quatrocentos e quarenta e 

quatro, datada de sete do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o 

pedido de horário de estabelecimento de comércio “Agripet – Comercialização de 

produtos agrícolas e para animais”, sito na Avenida D. Manuel I, n.º 1902, freguesia de 

Baltar, em que é requerente Augusto José Sousa Rocha.-------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO “AGRIPET – 

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PARA ANIMAIS”, NOS 

TERMOS EM QUE FOI APRESENTADO. --------------------------------------------------------------- 

  

24 - PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE VENDA DE AMBULANTE, FLORES, EM 

QUE É REQUERENTE MARIA MANUELA DA ROCHA DE SOUSA - PARA 

RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão Administrativa, a remeter 

ao executivo, a validação do processo de autorização especial para venda ambulante de 

flores (produção própria) na Rua Central de Mouriz, durante dezanove dias, em que é 

requerente Maria Manuela da Rocha de Sousa.--------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A 

VENDA AMBULANTE DE FLORES (PRODUÇÃO PRÓPRIA) À MUNÍCIPE MARIA 

MANUELA DA ROCHA DE SOUSA, NOS TERMOS EM QUE FOI REQUERIDA.----------- 
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25 - PEDIDO DE HORÁRIO DE ESTABELECIMENTO DA ESCOLA DE 

MANEQUINS "ESCOLA DE SONHOS", EM QUE É REQUERENTE GEORGINA 

MANUELA FERREIRA DA SILVA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão Administrativa, com o 

número de identificação de processo geral, vinte e sete mil quatrocentos e noventa e 

quatro, datada de nove do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o 

pedido de horário do estabelecimento Escola de Manequins “Escola de Sonhos”, sita na 

Rua Bombeiros Voluntários, n.º 234, freguesia de Paredes, em que é requerente Georgina 

Manuela Ferreira da Silva.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO ESCOLA DE MANEQUINS “ESCOLA DE 

SONHOS”, EM QUE É REQUERENTE GEORGINA MANUELA FERREIRA DA SILVA, 

NOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADO. ------------------------------------------------------- 

 

  

26 - PEDIDO DE PARECER DE HOMOLOGAÇÃO E/OU ALARGAMENTO DE 

HORÁRIO PARA ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO "TALHO TIL CARNES 3", 

EM QUE É REQUERENTE LEITÃO ASSADO TIL CARNES, LDA - PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão Administrativa, com o 

número de identificação de processo geral, vinte e um mil quinhentos e sessenta e seis, 

datada de dezassete do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o 

pedido de horário do estabelecimento de comércio “Talho Til Carnes 3”, sito na Avenida 
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13 de Maio, n.º 30, freguesia de Duas Igrejas, em que é requerente Leitão Assado Til 

Carnes, Lda..------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE HORÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO “TALHO TIL CARNES 3”, EM 

QUE É REQUERENTE LEITÃO ASSADO TIL CARNES, LDA, NOS TERMOS EM QUE 

FOI APRESENTADO. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

27 - CANDIDATURAS AO PRODER - SUBPROGRAMA 3 - MEDIDA 3.1 E 3.2 - PARA 

RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, para ratificação, uma informação do Pelouro da Educação, datada 

de doze de março do corrente, referente ao pedido de apoio financeiro para os projetos do 

Centro de Educação e Sensibilização Ambiental e Rural e do Centro de Investigação das 

tradições do Mobiliário, no âmbito do PRODER.------------------------------------------------------- 

 

No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes disse 

que este assunto já deveria ter sido presente á Câmara Municipal contudo, por problemas 

técnicos aquando da desmaterialização dos processos, acabou por não ser trazido, razão 

pela qual necessita agora de ratificação por parte da Câmara Municipal. 

O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida solicitou explicações sobre a candidatura em 

si mesma, designadamente quanto ao local onde vão funcionar os Centros e em que 

condições vão funcionar, tendo o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes dito que as duas 

candidaturas são diferentes entre si e que o Centro de Investigação das tradições do 

Mobiliário irá funcionar no CETIM. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO 

PSD E 4 ABSTENÇÕES, RATIFICAR O DESPACHO QUE APROVOU A 

APRESENTAÇÃO AO PRODER, DO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA AS 

CANDIDATURAS EM TÍTULO REFERENCIADAS.-------------------------------------------------- 

  

28 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TRSU - DIFICULDADES 

ECONOMICAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, quarenta e quatro mil quinhentos e setenta barra treze, 

datada de onze de outubro, a remeter, à apreciação do executivo, diversos pedidos de 

isenção do pagamento da TRSU, por dificuldades económicas, acompanhada dos 

relatórios sociais e respetivos pareceres técnicos, emitidos pelo Pelouro de Ação Social.---- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS 

TERMOS DA INFORMAÇÃO E FUNDAMENTOS CONSTANTES DOS RELATÓRIOS 

SOCIAIS, A ISENÇÃO DO PAGAMENTO TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, 

PELO PERÍODO DE UM ANO, BEM COMO A ANULAÇÃO DA DÍVIDA EXISTENTE, 

EM TODAS AS SITUAÇÕES EM QUE A MESMA SE APLIQUE.---------------------------------- 

  

29 - PROCESSOS 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 duzentos e sessenta e seis barra treze, 

datada de dezasseis de outubro, a remeter, à apreciação do executivo, cinco pedidos de 
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isenção de taxa de frequência nas Piscinas Municipais, acompanhados dos relatórios 

sociais e respetivos pareceres técnicos, emitidos pelo Pelouro de Ação Social.------------------  

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR OS 

PROCESSOS, COM BASE NAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE SUSTENTAM AS 

RESPECTIVAS PROPOSTAS DE DECISÃO, COM AS QUAIS SE CONCORDA.-------------- 

  

 

 

30 - PROCESSOS DE APOIO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA "PAREDES 

AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o 

número de identificação de processo geral quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e um 

barra treze, datado de dezasseis de outubro, em que, no âmbito do programa “Paredes 

Ajuda +”, remete várias propostas nomeadamente para Apoio do Pagamento do Crédito 

à Habitação e Apoios para Pagamento de Renda.------------------------------------------------------ 

 

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

solicitou que lhe fosse explicado qual o critério adotado para a decisão de pagamento de 

crédito à habitação pois que, em seu entender, poderá haver situações em que, mais tarde, 

a entidade financiadora se venha a apropriar do imóvel tendo assim sido ineficaz o apoio 

concedido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tomou a palavra a senhora Vereadora Dra. Hermínia Moreira tendo dito que esta questão 

já se lhe tinha colocado e aos seus serviços, muito embora atualmente já não tenha 

dúvidas quanto ao apoio a conceder, desde logo porque os apoios quando são propostos 

é feita uma análise da viabilidade futura da famílias a apoiar vir a conseguir a 
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manutenção do pagamento das prestações e somente é apoiada nessa fase má da sua 

economia familiar e, além disso, é um problema que também se poderia colocar no apoio 

ao arrendamento e aqui já se concluiu também pela oportunidade e razoabilidade do 

apoio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR OS 

PROCESSOS DE APOIO SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA “PAREDES AJUDA +” 

NOS PRECISOS TERMOS DA INFORMAÇÃO.-------------------------------------------------------- 

  

31 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAÇAO, EM QUE É 

REQUERENTE MARIA DE FÁTIMA MOREIRA PACHECO LEAL - PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

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

de agosto, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação, o processo em que 

é requerente Maria de Fátima Moreira Pacheco Leal no qual solicita apoio para aquisição 

de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. ----------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELA MUNÍCIPE 

MARIA DE FÁTIMA MOREIRA PACHECO LEAL, ATRIBUINDO, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, O VALOR DE 390,00 EUROS, SENDO QUE O 

PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO À FARMÁCIA VITÓRIA, MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS, CORRESPONDENTE A UM APOIO DE SEIS MESES, 

NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.------------------------------------ 
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32 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM QUE É 

REQUERENTE SANDRA MARIA RIBEIRO BARROS - PARA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO 

 

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

identificação de processo geral, vinte e nove mil duzentos e noventa e um barra treze, 

datada de vinte nove de agosto, a remeter ao executivo municipal, para discussão e 

votação, o processo em que é requerente Sandra Maria Ribeiro Barros no qual solicita 

apoio para aquisição de medicação para a filha menor, portadora de doença crónica, no 

âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. ---------------------------------------------------------------- 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELA MUNÍCIPE 

SANDRA MARIA RIBEIRO BARROS, ATRIBUINDO, AO ABRIGO DO PROGRAMA 

PAREDES AJUDA +, O VALOR DE 300,00 EUROS, SENDO QUE O PAGAMENTO 

DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À FARMÁCIA NOGUEIRA, MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

33 - PEDIDO DE APOIO EM MEDICAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE MARIA DE 

FÁTIMA SOUSA TORRES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

 

  

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

identificação de processo geral, trinta e cinco mil cento e trinta e três barra treze, datada 

de vinte e nove de agosto, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o 

processo, em que é requerente Maria de Fátima Sousa Torres no qual solicita apoio para 

aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------- 
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Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELA MUNÍCIPE 

MARIA DE FÁTIMA SOUSA TORRES, ATRIBUINDO, AO ABRIGO DO PROGRAMA 

PAREDES AJUDA +, O VALOR DE 140,00 EUROS, SENDO QUE O PAGAMENTO 

DEVERÁ SER EFETUADO À FARMÁCIA CONFIANÇA, MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

34 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO MEDICACAO, EM QUE É 

REQUERENTE EMILIA FERNANDA FERREIRA SILVA PINTO - PARA DISCUSSÃO 

E VOTAÇÃO   

 

  

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

identificação de processo geral, trinta e quatro mil trezentos e dez, datada de vinte e nove 

de agosto, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação, o processo em que 

é requerente Emília Fernanda Ferreira Silva Pinto no qual solicita apoio para aquisição de 

medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. -------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR EMÍLIA FERNANDA 

FERREIRA SILVA PINTO ATÉ AO VALOR LIMITE DE 500,00 EUROS, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, 

SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À 

FARMÁCIA CONFIANÇA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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35 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAÇAO, EM QUE É 

REQUERENTE JOSÉ MOREIRA SILVA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, vinte e nove mil quinhentos e dois barra treze, datada de 

vinte e nove de agosto, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o 

processo em que é requerente  José Moreira Silva no qual solicita apoio para aquisição de 

medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. -------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELO MUNÍCIPE JOSÉ 

MOREIRA SILVA, ATRIBUINDO, AO ABRIGO DO PROGRAMA PAREDES AJUDA +, 

O VALOR DE 600,00 EUROS, SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO 

À FARMÁCIA FERREIRA DE VALES, QUE PASSARÁ A CEDER A MEDICAÇÃO 

MEDIANTE ABERTURA DE FICHA DE CLIENTE, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS 

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

  

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

REQUERENTE AMÉRICO MOREIRA NUNES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, trinta e oito mil setecentos e dezanove, datado de vinte e 

seis de setembro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o processo 

em que é requerente Américo Moreira Nunes no qual solicita apoio para aquisição de 

medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------------------------- 
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Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA A COMPRA DE MEDICAÇÃO, SOLICITADO PELO MUNÍCIPE  

AMÉRICO MOREIRA NUNES, ATRIBUINDO, AO ABRIGO DO PROGRAMA 

PAREDES AJUDA +, O VALOR DE 200,00 EUROS, SENDO QUE O PAGAMENTO 

DEVERÁ SER EFETUADO À FARMÁCIA SRA. DA GUIA – VANDOMA, MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

REQUERENTE  MARIA MANUELA RIBEIRO DE SOUSA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, trinta e oito mil quatrocentos e quarenta e um barra treze, 

datada de vinte e sete de setembro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e 

votação o processo em que é requerente Maria Manuela Ribeiro de Sousa, no qual solicita 

apoio para aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. -------------  

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA MANUELA 

RIBEIRO DE SOUSA ATÉ AO VALOR LIMITE DE 300,00 EUROS, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, 

SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À 

FARMÁCIA LUSA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.--------- 
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38 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É 

REQUERENTE   JÚLIA MOREIRA RIBEIRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, trinta e nove mil duzentos e trinta e nove barra treze, 

datada de um de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o 

processo em que é requerente Júlia Moreira Ribeiro, no qual solicita apoio para aquisição 

de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. ---------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR JÚLIA MOREIRA 

RIBEIRO ATÉ AO VALOR LIMITE DE 150,00 EUROS, AO ABRIGO DO PROGRAMA 

PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, APÓS A 

ABERTURA DA RESPETIVA FICHA DE CLIENTE, SENDO QUE O PAGAMENTO 

DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À FARMÁCIA DE RECAREI, NOS TERMOS 

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

  

39 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM QUE É 

REQUERENTE MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO MOREIRA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral,  trinta e quatro mil cento e noventa e cinco, datada de  três 

de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o processo em 

que é requerente Maria da Conceição de Brito Moreira, no qual solicita apoio para 

aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------- 
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Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA DA 

CONCEIÇÃO DE BRITO MOREIRA ATÉ AO VALOR LIMITE DE 250,00 EUROS, AO 

ABRIGO DO PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS 

FATURAS, SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE 

À FARMÁCIA VITÓRIA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.- 

  

 

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

REQUERENTE MARIA DE FÁTIMA SOUSA E SILVA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO    

 

  

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

identificação de processo geral, trinta e três mil novecentos e setenta e um barra treze, 

datada de três de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o 

processo em que é requerente Maria de Fátima Sousa e Silva, no qual solicita apoio para 

aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA DE FÁTIMA 

SOUSA E SILVA ATÉ AO VALOR LIMITE DE 115,00 EUROS, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, 

SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À 

FARMÁCIA CONFIANÇA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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41 - PEDIDO DE APOIO PARA MEDICAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE MARIA DE 

LURDES FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, vinte e nove mil trezentos e cinquenta e dois barra treze, 

datada de sete de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o 

processo em que é requerente Maria de Lurdes Frias Bacelar Peixoto Vilas Boas no qual 

solicita apoio para aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. -- 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELA MUNÍCIPE 

MARIA DE LURDES FRIAS BACELAR PEIXOTO VILAS BOAS, ATRIBUINDO, AO 

ABRIGO DO PROGRAMA PAREDES AJUDA +, O VALOR DE 200,00 EUROS, SENDO 

QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À FARMÁCIA 

CONFIANÇA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE FATURAS, NOS TERMOS E 

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

  

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

REQUERENTE BERNARDO FERREIRA DE SOUSA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA + " - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, trinta e dois mil novecentos e trinta e dois barra treze, 

datada de sete de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o 

processo em que é requerente Bernardo Ferreira de Sousa no qual solicita apoio para 

aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------- 
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Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELO MUNÍCIPE 

BERNARDO FERREIRA DE SOUSA, ATRIBUINDO, AO ABRIGO DO PROGRAMA 

PAREDES AJUDA +, O VALOR DE 250,00 EUROS, SENDO QUE O PAGAMENTO 

DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À FARMÁCIA MODERNA, MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DE FATURAS, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

REQUERENTE MARIA DOS ANJOS LEITE DA  COSTA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" -  PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, quarenta mil oitocentos e trinta e sete, datada de sete de 

outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o processo em que é 

requerente Maria dos Anjos Leite da Costa, no qual solicita apoio para aquisição de 

medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELA MUNÍCIPE 

MARIA DOS ANJOS LEITE DA COSTA, ATRIBUINDO, AO ABRIGO DO PROGRAMA 

PAREDES AJUDA +, O VALOR DE 250,00 EUROS, SENDO QUE O PAGAMENTO 

DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À FARMÁCIA MODERNA, MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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44 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É 

REQUERENTE CLÁUDIA FILIPA MOREIRA DIAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, trinta e seis mil novecentos e setenta e seis barra treze, 

datada de sete de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o 

processo em que é requerente Cláudia Flipa Moreira Dias, no qual solicita apoio para 

aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------- 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SOLICITADO PELA MUNÍCIPE 

CLÁUDIA FILIPA MOREIRA DIAS, ATRIBUINDO, AO ABRIGO DO PROGRAMA 

PAREDES AJUDA +, O VALOR DE 200,00 EUROS, SENDO QUE O PAGAMENTO 

DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À FARMÁCIA CONFIANÇA, MEDIANTE 

APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

REQUERENTE JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA BARBOSA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, quarenta e três mil quatrocentos e vinte e quatro barra 

treze, datada de dez de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e 

votação o processo em que é requerente José António Ferreira Barbosa, no qual solicita 

apoio para aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. -------------  
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Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO PELO MUNICIPE JOSÉ 

ANTÓNIO FERREIRA BARBOSA ATÉ AO VALOR DE 100,00 EUROS, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, 

SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À 

FARMÁCIA CONFIANÇA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

46 - PEDIDO DE APOIO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PROPINAS NO ENSINO 

SUPERIOR  ISCAP - IPP, DO SEU FILHO PEDRO FERNANDO DA SILVA BESSA, 

EM QUE É REQUERENTE MARIA MANUELA FERREIRA SILVA BESSA - PARA 

RATIFICAÇÃO  

 

  

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

identificação de processo geral, quarenta e um  mil duzentos e cinquenta e sete barra 

treze, datada de vinte e três de setembro, a remeter ao executivo municipal, para 

ratificação, o despacho exarado pelo Presidente da Câmara datado de vinte e cinco  de 

setembro corrente, processo em que é requerente Maria Manuela Ferreira Silva Bessa, no 

qual solicita apoio para pagamento das propinas de 2012/2013 do seu filho Pedro 

Fernando da Silva Bessa, pela frequência no ISCAP – IPP.-------------------------------------------  

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O 

DESPACHO EXARADO, POR SE CONCORDAR COM A URGÊNCIA DO 

PAGAMENTO À MUNÍCIPE MARIA MANUELA FERREIRA SILVA BESSA, DAS 

PROPINAS DO SEU FILHO PEDRO FERNANDO DA SILVA BESSA REFERENTES AO 
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ANO LETIVO DE 2012/2013, NO VALOR DE 978,97 EUROS, NOS TERMOS E 

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

  

47 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAÇAO, EM QUE É 

REQUERENTE ISABEL MARIA DA SILVA TEIXEIRA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, quarenta mil novecentos e noventa e um, datada de 

catorze de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o 

processo em que é requerente Isabel Maria da Silva Teixeira, no qual solicita apoio para 

aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR ISABEL MARIA DA 

SILVA TEIXEIRA ATÉ AO VALOR LIMITE DE 90,00 EUROS, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, 

SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À 

FARMÁCIA FERREIRA DE VALES, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO 

RELATÓRIO SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

REQUERENTE MÁRIO JOSÉ RIBEIRO DA ROCHA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO   

 

  

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

identificação de processo geral, quarenta e três mil cento e sete, datada de catorze de 
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outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o processo em que é 

requerente Mário José Ribeiro da Rocha, no qual solicita apoio para aquisição de 

medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, APROVAR O PEDIDO DE APOIO NA 

AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MÁRIO JOSÉ RIBEIRO DA ROCHA 

ATÉ AO VALOR LIMITE MÁXIMO DE 270,00 EUROS, AO ABRIGO DO PROGRAMA 

PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, SENDO QUE O 

PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À FARMÁCIA 

CONFIANÇA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.--------------- 

  

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

REQUERENTE CARLOS LUCAS DE BARROS PINHEIRO, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO   

 

  

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

identificação de processo geral,  trinta e seis mil seiscentos e setenta e nove barra dois mil 

e treze, datada de catorze de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e 

votação o processo em que é requerente Carlos Lucas de Barros Pinheiro, no qual solicita 

apoio para aquisição de medicação, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. -------------  

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR CARLOS LUCAS DE 

BARROS PINHEIRO ATÉ AO VALOR LIMITE DE 190,00 EUROS, AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS, 

SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À 
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FARMÁCIA MODERNA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO 

SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

50 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇAO DE PRÓTESE DENTÁRIA, EM QUE É 

REQUERENTE CARMINDO ANDRÉ DA SILVA MOREIRA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

identificação de processo geral, vinte e um mil seiscentos e um barra treze, datada de 

quinze de outubro, a remeter ao executivo municipal, para discussão e votação o processo 

em que é requerente Carmindo André da Silva Moreira, no qual solicita apoio para 

colocação de prótese dentária, no âmbito do programa “Paredes Ajuda +”. --------------------  

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA A COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA EFETUADO POR 

CARMINDO ANDRÉ DA SILVA MOREIRA NO VALOR DE 150,00 EUROS, AO 

ABRIGO DO PROGRAMA PAREDES AJUDA +, O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO 

DIRETAMENTE AO MUNÍCIPE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA FATURA OU 

RECIBO, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.----------------------- 

  

51 - ADENDA A PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO SERVIÇO 

DE REFEIÇÕES ESCOLARES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Educação e Cultura, com o número 

de identificação de processo geral, quarenta e cinco mil quinhentos e doze barra treze, 

datada de dezassete de outubro, a remeter ao executivo, para discussão e aprovação, a 

minuta de adenda aos protocolos de colaboração com a Associação de Pais e 
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Encarregados de Educação da Escola EB1 de Lages – Cête e com a Associação Social e 

Cultural de Louredo para o fornecimento de lanche às crianças do pré-escolar que 

beneficiam do prolongamento de horário e para a responsabilidade pelo 

acompanhamento das crianças/alunos no período da refeição.------------------------------------ 

 

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

 

A CÃMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS 

TERMOS PROPOSTOS, A MINUTA DA ADENDA DOS PROTOCOLOS DE 

COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE LAGES – CÊTE E COM A ASSOCIAÇÃO SOCIAL E 

CULTURAL DE LOUREDO, PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE ÀS CRIANÇAS 

DO PRÉ-ESCOLAR QUE BENEFICIAM DO PROLONGAMENTO DE HORÁRIO E 

RESPONSABILIDADE PELO ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS/ALUNOS NO 

PERÍODO DA REFEIÇÃO.-------------------------------------------------------------------------------- 

  

52 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 16ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 

2013 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA  - 14ª ALTERAÇÃO 

ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS - 12ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS - 7ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA 

RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, em extra agenda, a modificação ao orçamento – décima sexta 

alteração orçamental ano dois mil e treze; modificação ao orçamento da despesa  - décima 

quarta alteração orçamental; modificação ao plano plurianual de investimentos – décima 

segunda alteração orçamental; modificação ao plano de atividades municipais – sétima 

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

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO 

PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, RATIFICAR A MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 

NOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA.-------------------------------------------------------- 

Os senhores Vereadores do PS declararam que o seu sentido de voto vem em consonância 

com aquele adotado pelo seu partido aquando da votação do orçamento originário e 

agora modificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

53 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

  

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

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

de setembro, tendo-se verificado as seguintes inscrições:--------------------------------------------- 

Interveio o senhor José Vieira, de Gandra, tendo dito que teve algumas surpresas nesta 

reunião, o que é de fazer notar que ainda consegue ser surpreendido apesar dos longos 

anos que já anda na política. Disse ainda que faz um verdadeiro apelo para que os eleitos 

locais pensem naqueles que mais sofrem e que lutem pelo desenvolvimento do Concelho. 

Continuando disse que pede solidariedade no seu plano pessoal e que deseja as maiores 

felicidades a todos os membros do executivo.---------------------------------------------------------- 

 

Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que, em matéria de 

solidariedade pretende fazer notar que a grande parte dos assuntos hoje tratados nesta 

reunião se reportam a apoios da Câmara Municipal às famílias mais carenciadas, aos 

quais o cidadão José Vieira também pode candidatar-se.--------------------------------------------- 

 

Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Joaquim Bessa de Astromil, tendo este dito 

que se congratula com a forma ordeira como decorreu esta primeira reunião do executivo 
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municipal. Disse que felicita todos os membros eleitos para este órgão e solicitou que 

estes atendam os telefones sempre que lhes são dirigidas chamadas ou que as retribuam 

de volta, pois se alguém lhes liga é certamente porque tem um problema que pretende ver 

resolvido. Disse ainda que o país precisa de todos nós e que, por isso, é o momento de 

todos se unirem para a defesa da causa pública. Finalizou desejando um bom mandato 

para todos os eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

--- 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 dez 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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