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QUADRIÉNIO 2017/2021 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, 

REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

--- Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, no Edifício 

dos Paços do Concelho, reuniu o executivo Municipal, sob a presidência do Excelentíssimo 

Senhor JOSE ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, Presidente da mesma Câmara 

Municipal, com a presença dos Vereadores Senhores: 

FRANCISCO MANUEL MOREIRA LEAL, BEATRIZ SOFIA GOMES MEIRELES, PAULO 

JORGE MOREIRA DA SILVA, ELIAS ACACIO DA SILVA BARROS, RUI MANUEL 

MOUTINHO FERREIRA, MANUEL FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA, MARIA 

HERMINIA GUEDES MOREIRA, FILIPE SILVESTRE FERREIRA CARNEIRO 

 

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

Administrativa da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

  

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

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

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

tomou a palavra o Senhor Vereador, Dr. Rui Moutinho, que fez a seguinte intervenção: 

“Senhor Presidente e senhores Vereadores, boa tarde. Atendendo a que o ponto nº4 não é 

para discussão e votação, solicito que nos sejam indicados quais os valores que já foram 

pagos às famílias de reembolso dos encargos por esta suportados com manuais escolares, 

bem como qual o número de pedidos que foram apresentados até à data.” --------------------

Tomou a palavra o Senhor Vereador, Dr. Paulo Silva, que disse que os pedidos entrados e 

registados até à presenta data foram mil duzentos e oitenta, os pedidos tratados foram 

mil e dezassete, perfazendo um valor de cento e quatro mil duzentos e sessenta e dois 

euros e oitenta e nove cêntimos. Informou ainda que os pedidos são tratados e pagos no 

final da semana pelo que estão pagos seiscentos e quarenta e dois pedidos perfazendo um 

total de sessenta e cinco mil trinta e dois euros e vinte e três cêntimos. Observou que, até 

ao final da presente semana, o valor ascenderá a cento e cinco mil euros, lembrando que 

se estava a falar até cerca da hora do almoço, altura em que estão tratados mil e dezassete 

pedidos e que estão pendentes seiscentos pedidos que deram entrada e ainda não estão 

despachados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomou a palavra o Senhor Vereador, Dr. Manuel Fernando Rocha, que relativamente aos 

livros escolares, questionou sobre qual o número de cartas entregues nos diferentes 

agrupamentos para que fossem apresentadas as candidaturas à obtenção do respetivo 

subsídio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, que informou que foram 

entregues cerca de quatro mil e trezentas cartas, dados que nos foram fornecidos pelas 

escolas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO 

 

Foi presente à reunião, para conhecimento, o resumo diário de tesouraria referente ao dia 

vinte e dois de novembro do corrente ano, tendo a Câmara tomado conhecimento da 

existência dos seguintes saldos: ----------------------------------------------------------------------------

--OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: dois milhões novecentos e dezanove mil duzentos e 

trinta e um milhões e cinquenta e sete cêntimos. ------------------------------------------------------ 

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões quatrocentos e quatro mil oitocentos 

e treze euros e setenta e sete cêntimos. -------------------------------------------------------------------

--- 

 

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

  

3 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE 

NOVEMBRO DE 2017 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Foi presente à reunião a proposta da ata da reunião ordinária realizada em 2017/11/09. -- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2017/11/09. --------- 

  

4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO   

  

Foi presente à reunião, para conhecimento, uma informação proveniente da Divisão de 

Contabilidade e Finanças, com o número de identificação de processo geral sessenta e 

oito mil quinhentos e dezassete, datada de quinze de novembro do corrente ano, a 

remeter ao executivo, para conhecimento, a lista de pagamentos efetuados no período de 

trinta de outubro a dez de novembro do corrente ano, no montante de setenta e sete mil 

setecentos e oitenta e cinco euros quarenta e cinco cêntimos. --------------------------------------
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--------------- 

 

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

  

5 - MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 22ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2017 - 

MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 21ª ALTERAÇÃO 

ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 13ª 

ALTERAÇÃO - ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS 16ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO 

 

Foi presente à reunião, para conhecimento, a modificação orçamental, 22ª alteração 

orçamental ano 2017 - modificação ao orçamento da despesa, 21ª alteração orçamental - 

modificação ao plano de atividades municipais, 13ª alteração - orçamental - modificação 

ao plano plurianual de investimentos, 16ª alteração orçamental. ----------------------------------

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que quantos às 

rúbricas de classificação 01 – Despesas com pessoal, as mesmas dizem respeito aos 

vencimentos e subsídios de natal, alterações que tinham que ser feitas. Também  acontece 

com o PAM devido à transferência que vai ser feita para a ASEP – Associação de 

Empresas de Paredes, no valor de cinquenta e cinco mil euros para as despesas com o 

natal e a passagem de ano, e também devido ao programa “Encontro Entre Nós, ”dado 

que não havia verba sobretudo na parte dos transportes das pessoas. Disse ter havido um 

reforço do PPI devido à aquisição de dez contentores que são os ecopontos de vidro e que 

houve necessidade de proceder à anulação de várias rúbricas até perfazer o montante de 

um milhão dois mil novecentos e oitenta e seis euros que têm a ver com os fundos 

comunitários que o Município não está a receber devido ao relatório do OLAF, retenções 

para pagamento à Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Ainda em relação ao PPI, 

afirmou ter havido um reforço para os anos de dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um 

inclusive, que tem a ver com os programas desportivos em que teve de ser colocada a 

verba para o Futebol Clube de Parada de Todeia, Imperial Sport Cube Sobreirense, 

Rebordosa Atlético Clube, Aliados Futebol Clube de Lordelo, Paredes Golf Clube, o 

contrato promessa de compra e venda de uma casa em Lordelo no valor de duzentos mil 
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euros, os oitenta mil euros  da expropriação feita para a ampliação do quartel dos 

Bombeiros Voluntários de Lordelo e ainda os protocolos de transferência para a Junta de 

Freguesia de Lordelo para as obras de requalificação da Rua dos Correios, da Abroeira, 

de Parteira, do Cosme e Rua Nova do Cruzeiro, no valor de noventa e oito mil 

quinhentos e oitenta euros que ainda não estavam vertidos no orçamento, assim como 

uma transferência que estava aprovada para a Junta de Freguesia de Sobreira para obras 

de requalificação na zona envolvente à Casa Mortuária, no valor de oitenta e quatro mil e 

quinhentos euros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

  

6 - ADITAMENTO À PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

PARA APLICAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OUTROS 

EMPRÉSTIMOS - PARA RATIFICAÇÃO 

 

Foi presente à reunião, para ratificação, o aditamento à proposta de empréstimo de médio 

e longo prazo para aplicação na liquidação antecipada de outros empréstimos, 

considerando a necessidade de apresentação de propostas de forma autonomizada para 

cada empréstimo para cada empréstimo em vigor atualmente, mais concretamente, uma 

proposta até ao montante de 9.626.757,20 à Caixa Geral de Depósitos, outra até ao 

montante de  12.771.944,38 à Direção Geral do Tesouro e outra até ao montante de 

6.831.929,73 ao Banco Santander Totta respetivamente. ----------------------------------------------

-Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que no 

seguimento dos contactos tidos com as entidades bancárias devido à proposta que está a 

ser elaborada para substituição dos financiamentos de médio e longo prazo por outros 

em condições mais favoráveis, surgiu a  de ser dada uma resposta autonomizada para 

cada um dos processos, um referente ao PAEL que está na Caixa Geral de Depósitos e 

outro que está no Santander por uma questão de comparação, até mesmo para o Tribunal 

de Contas, sendo importante referir a que dizem respeito os referidos empréstimos. 
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Lembrou que o assunto vem para ratificação uma vez que foi solicitada uma resposta até 

ao dia trinta de novembro pelo que o teor da presente deliberação será comunicado de 

imediato aos bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tomou a palavra o Senhor Vereador, Dr. Rui Moutinho, que fez a seguinte intervenção: 

“Senhor Presidente, por razões de coerência, o PSD vai-se abster na votação do presente 

assunto, não podendo novamente deixar de realçar que o senhor Presidente, nesta 

matéria e de acordo com a proposta original que foi apresentada na reunião anterior, 

demonstrou que andou a mentir aos paredenses durante a campanha, iludindo-os quanto 

ao valor da dívida da Câmara Municipal, dívida que reconhece expressamente agora que 

é inferior a cinquenta milhões de euros.” ---------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, que mostrou o seu 

descontentamento pela crítica feita pelo Senhor Vereador, Dr. Rui Moutinho, 

aproveitando para dizer que só ele e não aquele Senhor Vereador coloca palavras na sua 

boca. Esclareceu, entretanto, que, o que veio à anterior reunião do Executivo Municipal 

foi uma proposta para substituição dos empréstimos a médio e longo prazo e que, uma 

vez chegados a março, altura em que vai ser discutida a aprovação das contas, se verá o 

valor da dívida e o bom serviço que o PSD prestou ao Município. -------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR MAIORIA, COM CINCO VOTOS A 

FAVOR DO PS E QUATRO ABSTENÇÕES DO PSD, RATIFICAR O ADITAMENTO À 

PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA APLICAÇÃO NA 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS, CONSIDERANDO A 

NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE FORMA 

AUTONOMIZADA PARA CADA EMPRÉSTIMO EM VIGOR ATUALMENTE. MAIS 

FOI DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O ASSUNTO À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO. ------------------------------------------------------ 
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7 - PROPOSTA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO 

PARA O ANO 2018 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Foi presente à reunião, a proposta para a contração de um empréstimo de curto prazo 

para o ano de dois mil e dezoito, até ao montante de dois milhões e quinhentos mil euros 

para fazer face aos inúmeros compromissos a que o Município se encontra vinculado. ----- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, que disse que a presente 

proposta tem por base o resultado da consulta feita às entidades bancárias para um novo 

financiamento de curto prazo para dois mil e dezoito, sinónimo do empréstimo que a 

Câmara Municipal tinha em dois mil e dezassete. Deu conta de que, ao contrário do que 

acontece nas empresas, há necessidade de liquidar o empréstimo até ao final do ano e 

posteriormente voltar a fazer um outro. Referiu que a melhor proposta apresentada foi a 

do Banco Santander, que apresentou uma proposta até ao limite máximo de dois milhões 

e quinhentos mil euros com um Euribor de seis meses “swap 0”, ou seja, quando ela está 

negativa funciona com o indexante zero e com um “spread “de zero ponto sessenta e 

nove, proposta esta que será a escolhida. ---------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PROPOSTA PARA A CONTRAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA 

O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, NO MONTANTE DE DOIS MILHÕES E 

QUINHENTOS MIL EUROS, PARA FAZER FACE AOS INÚMEROS COMPROMISSOS 

A QUE O MUNICÍPIO SE ENCONTRA VINCULADO. MAIS FOI DELIBERADO, COM 

A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

APROVAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

8 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA LICENCIAMENTOS DIVERSOS - 

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 sessenta e oito mil trezentos e setenta e cinco, 

datada de catorze de novembro do corrente ano, relacionada com a delegação de 

competências para licenciamentos diversos. ------------------------------------------------------------

-Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que o assunto ora 

em discussão tem a ver com a delegação de competências várias em si próprio para que, 

posteriormente as possa delegar em quem entender, nomeadamente autorização para 

inumações, licenciamento de queimas e queimadas, autorizações prévias para 

lançamento de fogo de artifício, licenciamento de fogueiras, licenciamento de espetáculos 

de natureza desportiva e divertimentos públicos, licenciamento de leilões, licenciamento 

de publicidade e licenciamento de corte de trânsito.   

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DELEGAR NO 

SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIAS PARA 

LICENCIAMENTOS DIVERSOS NOMEADAMENTE AUTORIZAÇÃO PARA 

INUMAÇÕES, LICENCIAMENTO DE QUEIMAS E QUEIMADAS, AUTORIZAÇÕES 

PRÉVIAS PARA LANÇAMENTO DE FOGO DE ARTIFÍCIO, LICENCIAMENTO DE 

FOGUEIRAS, LICENCIAMENTO DE ESPETÁCULOS DE NATUREZA DESPORTIVA E 

DIVERTIMENTOS PÚBLICOS, LICENCIAMENTO DE LEILÕES, LICENCIAMENTO DE 

PUBLICIDADE E LICENCIAMENTO DE CORTE DE TRÂNSITO.   ----------------------------- 

  

9 - CONSTITUIÇÃO DE JÚRI PARA CARGOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS DE 3º 

GRAU - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Unidade de Gestão de Recursos 

Humanos da Divisão Administrativa, com o número de identificação de processo geral 

cinquenta e sete mil novecentos e quinze, datada de dois de outubro do corrente ano, 

relacionada com a constituição de júri para cargos dirigentes intermédios de 3º grau. ------

-Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que o presente 
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assunto tem a ver com um concurso para dirigentes intermédios de terceiro grau que já 

foi aberto pelo anterior Executivo e cuja próxima fase se prende com a nomeação do júri 

para dar continuidade ao processo. 

 

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

  

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

CONSTITUIÇÃO DO JURI PARA OS CONCURSOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

DIRIGENTES INTERMÉDIOS DE 3º GRAU, NOS TERMOS PROPOSTOS. MAIS FOI 

DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O ASSUNTO À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------- 

  

10 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA - DESIGNAÇÃO DE 

DOIS VEREADORES PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA VALSOUSA - 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Foi presente à reunião, um email com a referência 2017,ECM;E,01,14648, proveniente da 

Associação de Municípios do Vale do Sousa, a solicitar a designação de dois Vereadores  

para a Assembleia Intermunicipal da VALSOUSA, com proposta de designação dos 

Vereadores Dr. Francisco Leal e Dr. Paulo Silva. -------------------------------------------------------

-Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que a presente 

proposta tem a ver com a designação dos Senhores Vereadores Dr. Francisco Leal e Dr. 

Paulo Silva para a Assembleia Intermunicipal do Vale do Sousa. --------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR MAIORIA COM CINCO VOTOS A 

FAVOR DO PS E QUATRO ABSTENÇÕES DO PSD, APROVAR A DESIGNAÇÃO DOS 

SENHORES VEREADORES, DR. FRANCISCO LEAL E DR. PAULO SILVA, PARA A 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA VALSOUSA, CONFORME PROPOSTO PELO 

SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. ---------------------------------------------- 
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11 - PEDIDO DE ISENÇAO DE TAXAS DAS LICENÇAS PARA FESTAS DA NOSSA 

SENHORA DA HORA - PARA RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, para ratificação, um requerimento com registo de entrada número 

sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito, datado de dois de novembro do corrente 

ano, a solicitar a isenção de todas as taxas para a realização das festas em honra de Nossa 

Senhora da Hora na freguesia de Vilela. ----------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, DATADO DE 

NOVE DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, QUE ISENTOU A COMISSÃO DE 

FESTAS, DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS PARA A REALIZAÇÃO DAS 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA HORA NA FREGUESIA DE VILELA, 

CONFORME REQUERIDO. --------------------------------------------------------------------------------- 

  

12 - CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - PEDIDO DE ISENÇAO 

DE TODAS AS TAXAS DE LICENÇAS INERENTES À REALIZAÇÃO DAS FESTA 

DA SENHORA DA CONCEIÇAO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, um requerimento com registo de entrada número sessenta e sete 

mil setecentos e sessenta e sete, datado de treze de novembro do corrente ano, no qual a 

Confraria de Nossa Senhora da Conceição, representada por Mário António Dias 

Teixeira, residente na rua da Nossa Senhora de Fátima número oitenta e oito, Madalena, 

atual freguesia de Paredes, solicita a isenção de todas as taxas para a realização da festa 

em honra de Nossa Senhora da Conceição. -------------------------------------------------------------- 
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Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------ 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ISENÇÃO 

DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS INERENTES À REALIZAÇÃO DA FESTA 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS TERMOS REQUERIDOS. -- 

  

13 - PARJOVEM - ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PAREDES - PEDIDO DE ISENÇÃO 

DE TODAS AS TAXAS SOLICITADAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

"CORRIDA DOS REIS", A REALIZAR NO DIA 6/01/2018 - PARA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO 

 

Foi presente à reunião, um requerimento com registo de entrada número sessenta e nove 

mil quinhentos e sessenta e seis, datado de dezassete de novembro do corrente ano, no 

qual a associação Parjovem, solicita a isenção de todas as taxas inerentes à realização da V 

Corrida dos Reis, a realizar no dia seis de janeiro do ano de dois mil e dezoito, bem como 

o empréstimo de sessenta grades de proteção. --------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que fez questão de deixar 

claro que, no presente assunto, apenas se votará o pedido de isenção de todas as taxas e 

que, posteriormente, será discutido em sede de reunião do Executivo Municipal um 

pedido de apoio financeiro para a realização do evento em causa. -------------------------------

-Dada a garantia prestada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal em que, no 

presente assunto apenas se votaria o pedido de isenção de todas as taxas para a realização 

do evento, o Senhor Vereador, Dr. Rui Moutinho prescindiu do uso da palavra. ------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS E SERVIÇOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL INERENTES À REALIZAÇÃO DA V CORRIDA DOS REIS, A REALIZAR 

NO DIA SEIS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO, NOS TERMOS 

REQUERIDOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PROCESSO 83/15LI, EM QUE É 

REQUERENTE MANUEL DAVID FERNANDES FERREIRA - PARA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO 

 

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

Planeamento e Gestão Urbanística, datado de trinta e um de outubro do corrente ano, a 

remeter ao executivo, para discussão e votação, o processo número 83/15LI, em nome de 

Manuel David Fernandes Ferreira, para que seja declarada a sua caducidade. ---------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A 

CADUCIDADE DO PROCESSO 83/15LI, EM NOME DE MANUEL DAVID 

FERNANDES FERREIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO 

PARECER QUE SUPORTA A PRESENTE DECISÃO. ------------------------------------------------ 

  

15 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Foi presente à reunião uma informação da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 

Unidade de Planeamento e SIG, com o número de identificação de processo geral 

sessenta e seis mil cento e noventa e quatro, datada de oito de novembro do corrente ano, 

relacionada com a prorrogação do prazo para a alteração do Plano Diretor Municipal por 

mais doze meses, contados da data de produção de efeitos ao aviso número 16049/2016. - 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL POR MAIS DOZE MESES, CONTADOS DA DATA DE PRODUÇÃO DE 

22
/1

7,
1



 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 22/17 

Data Reunião - 2017/11/23 

 

_________________ 

 

_________________ 

Página 14 de 19 
 

EFEITOS AO AVISO NÚMERO DEZASSEIS MIL E QUARENTA E NOVE BARRA DOIS 

MIL E DEZASSEIS. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

16 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO PARQUE DAS SERRAS DO PORTO - 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA OS ORGÃOS SOCIAIS - PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Gestão de 

Planeamento e Urbanismo, com o número de identificação de processo geral sessenta e 

nove mil seiscentos e cinquenta e oito, datada de dezassete de novembro do corrente ano, 

relacionada com a indicação de elementos para o Conselho Fiscal e Assembleia Geral da 

Associação de Municípios Parque Urbano das Serras do Porto. -----------------------------------

--Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que, quem está 

proposto para fazer parte da Assembleia Geral da Associação de Municípios Parque 

Urbano das Serras do Porto são os Senhores Vereadores Dr. Francisco Leal, Dr. Paulo 

Silva e Sr. Elias Barros e que para o Conselho Fiscal foi proposto o Senhor Dr. Renato 

Almeida, seu Chefe de Gabinete. --------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vereador, Dr. Rui Moutinho, que fez a seguinte intervenção: 

“Senhor Presidente íamos questionar qual era o vínculo contratual com o Município de 

Paredes do Senhor Dr. Renato Almeida, mas uma vez que o senhor Presidente na 

apresentação da proposta nos diz que este é o seu chefe de gabinete, solicitamos que, para 

que os vereadores do PSD tenham conhecimento, nos sejam dados a conhecer todos os 

despachos que o senhor Presidente exare em matéria de nomeações, sejam para cargos 

dirigentes, seja para gabinetes de apoio. Posto isto, declaramos que nada temos a obstar 

quanto aos senhor Vereadores propostos, pelo que, neste tocante, concordamos com a 

proposta apresentada, mas já quanto à designação para o Conselho Fiscal, é nosso 

entender que o representante do Município neste órgão não deveria ser alguém de um 

gabinete de apoio, sem prejuízo de não nos pronunciarmos quanto à valia técnica, pessoal 
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ou profissional da pessoa em causa, mas é nosso entender que a representatividade do 

Município deve ser assegurada ou por alguém do corpo eletivo ou por quem tenha um 

vínculo distinto com a Câmara Municipal.” -------------------------------------------------------------

-Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que se tratava de 

uma designação para o Conselho Fiscal e que o Senhor Dr. Renato Almeida é licenciado 

em economia e é Revisor Oficial de Contas pelo que, foi entendido que, melhor do que 

ninguém, está em condições de exercer com toda a sapiência essa função, daí a sua 

escolha.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A 

INDICAÇÃO DO SENHOR DR. RENATO ALMEIDA PARA O CONSELHO FISCAL DA 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE URBANO DAS SERRAS DO PORTO BEM 

COMO NOMEAR OS SENHORES VEREADORES DR. FRANCISCO LEAL, DR. PAULO 

SILVA E SENHOR ELIAS BARROS PARA A ASSEMBLEIA GERAL DA MESMA 

ASSOCIAÇÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vereador, Dr. Rui Moutinho, que disse que, a declaração de 

voto do PSD se consubstancia na sua intervenção na discussão do assunto. ------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que, como não 

podia deixar de ser, a declaração de voto do PS também se consubstancia na sua 

intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

17 - PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ANO NOVO E REIS - TRANSFERÊNCIA DE 

VERBA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

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

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

datada de vinte de novembro do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal o 
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protocolo entre o Município de Paredes e a Associação de Empresas de Paredes e a 

solicitar a transferência para esta Associação de uma verba no valor de cinquenta e cinco 

mil euros para fazer face às despesas relacionadas com a programação de Natal, Ano 

Novo e Reis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que não ia 

participar nem na discussão nem na votação deste ponto uma vez que faz parte do 

Conselho Fiscal da ASEP. Assim sendo, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

entregou a condução dos trabalhos ao Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. 

Francisco Leal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Dr. Francisco Leal que 

disse que o assunto ora em discussão se prende com a transferência de uma verba para a 

programação de Natal, Ano Novo e Reis, que é uma organização conjunta do Município 

com a ASEP, pretendendo-se um fortalecimento cultural e socioeconómico e um 

envolvimento com os comerciantes. Referiu que todas as questões foram tratadas quer 

pelo Município quer pela ASEP, esclarecendo que a verba a transferir tem a ver com os 

diversos espetáculos que se irão realizar e que serão pagos em tranches, à medida que os 

mesmo se forem realizando, assegurando que, caso algum espetáculo não se realize, as 

verbas não serão entregues ou, tendo já sido adiantadas, terão de ser devolvidas. 

Esclareceu ainda que, o compromisso que a ASEP tem é o de organizar os eventos 

constantes do protocolo entretanto celebrado com o Município é que é de todos 

conhecido, nomeadamente a iluminação de Natal, aquisição de fogo de artifício, comboio 

turístico, balões de Natal, aluguer de palco e equipamento técnico, contratação de Pai 

Natal e publicitação do evento. ----------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Senhor Vereador, Dr. Rui Moutinho, que fez a seguinte intervenção: 

“Senhor Vice-Presidente, sabemos que, esta ou qualquer outra instituição, não pode ser 

prejudicada porque o senhor Presidente da Câmara integra ou faz parte dos seus órgãos 

sociais, contudo, o mesmo se dirá quanto a não poder ser beneficiada. Posto isto, o PSD 
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entende que, até por essa razão, mas sobretudo porque existem outras associações no 

Concelho que têm objeto social análogo a esta, e outras que não tendo objeto social 

análogo têm know how muito superior para o fim visado e, por isso, salvo se o senhor 

Presidente nos demonstrar que foram todas contatadas e houve uma razão objetiva e 

séria para que a escolha recaísse sobre esta, o PSD entende que poderá haver aqui uma 

relação de favorecimento que é grave e não pode pois pactuar com a decisão que nos é 

proposta. 

Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que o 

atual Executivo Municipal só estava em funções há um mês e que houve toda uma fase 

de adaptação e de se saber em que situação se encontra a Câmara Municipal e que as 

coisas se foram organizando com as Instituições e Associações que foram fazendo 

propostas e que foram contactando a Câmara Municipal. Justificou que, no presente ano 

foi escolhida a ASEP o que não quer dizer que, no futuro, não sejam escolhidas outras 

Associações, porém, está-se muito perto do Natal existindo questões que já deveriam 

estar organizadas e que o tempo urgiu, tendo surgido a oportunidade de se fazer o 

protocolo com a ASEP e que, no futuro, logo se verá quais as Associações contempladas. - 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR MAIORIA, COM QUATRO VOTOS A 

FAVOR DO PS E QUATRO ABSTENÇÕES DO PSD, APROVAR A TRANSFERÊNCIA 

DE UMA VERBA NO VALOR DE CINQUENTA E CINCO MIL EUROS PARA A 

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PAREDES, PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS 

INERENTES À PROGRAMAÇÃO DE NATAL, ANO NOVO E REIS. ---------------------------

Tomou a palavra o Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho que fez a seguinte declaração de 

voto” “Abstemo-nos porque não foi demonstrado pelo senhor Vice-Presidente que foi 

seguido qualquer critério objetivo para que a escolha do parceiro recaísse na associação 

em causa.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Tomou a palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que reiterou que, o 
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assunto se prende apenas com a realização de um evento premente que está próximo e 

que, como tal, o Executivo Municipal teve que rapidamente fazer a sua opção. --------------- 

  

18 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAREDES E 

JUNTA DE FREGUESIA DE REBORDOSA - PARA CONHECIMENTO 

 

Foi presente à reunião, para conhecimento, uma informação proveniente do Pelouro da 

Ação Social o Protocolo de Colaboração entre o Município de Paredes e a Junta de 

Freguesia de Rebordosa. -------------------------------------------------------------------------------------

-Discutido e votado o ponto anterior, o Senhor Presidente da Câmara Municipal retomou 

a condução dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------

Tomou a palavra a Senhora Vereadora Dr.ª Beatriz Meireles que disse que, este protocolo 

teve como objetivo a criação de uma sinergia e possibilitar a poupança de uma renda 

anual e que era o momento certo para o fazer uma vez que o contrato com a loja social 

seria renovado, estando a falar-se de uma poupança anual de mil trezentos e setenta e 

dois euros e noventa e nove cêntimos.  Disse que os serviços são disponibilizados à 

freguesia de Rebordosa e freguesias limítrofes tendo sido somente esta a razão da escolha 

da freguesia de Rebordosa. Também será disponibilizado o atendimento psicológico para 

que os munícipes não tenham que se deslocar à sede do Concelho e para todos os outros 

serviços de ação social no âmbito do programa Paredes Ajuda mais. Referiu ainda que, 

estando esta experiência a correr a contento, tudo indica que poderá ser alargada ao Sul 

do Concelho para que fique mais distribuído e haja uma descentralização do balcão 

único.  

 

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

  

 

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

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

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---Sendo quinze horas e vinte e cinco minutos, pelo Senhor Presidente, foi declarada 

encerrada a presente reunião. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

__________________________________ 

 

22
/1

7,
1


