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QUADRIÉNIO 2017/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2018

--- Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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, ELIAS
ACÁCIO DA SILVA BARROS, RUI MANUEL MOUTINHO FERREIRA, MANUEL
FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA, MARIA HERMINIA GUEDES MOREIRA E
FILIPE SILVESTRE FERREIRA CARNEIRO. ------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que o Senhor Vereador Paulo Jorge
Moreira da Silva se encontrava ausente em serviço do Município sendo a sua falta
considerada justificada. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Sendo catorze horas e cinquenta e quatro 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: -----------------------------------------------------------------------------------Do Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho que solicitou os seguintes esclarecimentos:
“Pretendemos saber que prestação de serviços vai ser de facto adquirida à empresa
“Omnisinal, Lda”, cujo sócio gerente, Custódio Oliveira, trabalhou diretamente na
campanha eleitoral do PS, e cujo valor é de 55.350,00 €, bem como pretendemos saber em
concreto qual o procedimento adotado, incluindo quais foram as empresas convidadas.
Da mesma forma pretendemos que o senhor Presidente nos esclareça, quais são as razões
pelas quais foi celebrado contrato com o jornal “O Paredense” uma vez que a Câmara
Municipal dispõe de boletim municipal e, por conseguinte, a publicidade institucional
pode ser efetuada por essa via e pelo sitio de internet. Por último, pretendemos saber que
trabalhos de audiovisual foram adquiridos à empresa “AMZMCRTV, Lda.”, que
justificam o pagamento de 1.537,50 € que constam da relação de pagamentos que hoje nos
é apresentada para conhecimento”. -----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara começou por esclarecer as questões levantadas na
anterior reunião do Executivo e, relativamente à questão dos 2.520 euros gastos em
bilhetes, disse que o foi no âmbito da “Semana da Juventude” ocorrida em 2017, não
sendo da responsabilidade do seu executivo a contratação deste serviço. Relativamente à
questão do palco, esclareceu que se deveu a um coreto que foi montado no Parque José
Guilherme por altura das festas da cidade. Referiu ainda que, também esta é uma situação
anterior ao seu executivo. No que diz respeito ao serviço prestado pela empresa
AMZMCRTV, Lda., disse não saber do que se tratava o assunto e que irá averiguar para
esclarecimento na próxima reunião. Relativamente à empresa OMNISINAL, esclareceu
que, após os procedimentos legais, foi feito um contrato com a duração de trinta e seis
meses para elaboração de um Plano Estratégico Municipal de Comunicação”, City Marketing e
Transformação digital da Câmara Municipal de Paredes que não existe. Esclareceu que um dos
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objetivos deste serviço é tornar o Município mais transparente e fazer com que a Câmara
Municipal disponibilize o máximo de informação possível no site. Referiu que um dos
objetivos deste serviço é também a subida no ranking da transparência. Quanto à
publicidade no jornal “O Paredense”, esclareceu que vai também ser assinado um
contrato com o jornal “O Progresso de Paredes”, dado serem os dois com edição escrita.
Referiu que, questões como a da limpeza das florestas ou de eventos culturais que se quer
que cheguem a todos, serão publicitadas nestes jornais. Esclareceu ainda que, sempre que
for prestado um serviço, será emitida a respetiva fatura assim acontecendo até se esgotar
a verba contratualizada. -------------------------------------------------------------------------------------2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2018/03/01 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia
um de março, 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
01/03/2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO
Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia catorze do corrente
mês de março, tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e
dois euros e setenta e três cêntimos. -----------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões quatrocentos e treze mil oitocentos e
trinta e um euros e oitenta e oito cêntimos. -------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------6/18,1
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4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO
Foi presente à reunião, uma informação com o número de identificação de processo geral,
catorze mil quatrocentos e dezanove barra dezoito, datada do passado dia sete de março,
a remeter ao executivo, para conhecimento, a relação de pagamentos efetuados no
período de dezanove de fevereiro a dois de março do corrente ano, no montante de
quatrocentos e setenta e seis mil cento e setenta e cinco euros e setenta cêntimos. -----------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2018 MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL
-

MODIFICAÇÃO

AO

ORÇAMENTO

DA

DESPESA

3ª

ALTERAÇÃO

ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 2ª
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO
Para conhecimento, foi presente à reunião, modificação ao orçamento quarta alteração
orçamental ano dois mil e dezoito - modificação ao orçamento da receita primeira
alteração orçamental - modificação ao orçamento da despesa terceira alteração orçamental
- modificação ao plano de atividades municipais segunda alteração orçamental. -------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que esta
alteração se prende com o empréstimo de curto prazo para pagamentos, com a atribuição
dos subsídios para a aquisição de carrinhas constantes da ordem do dia, assim como de
um acordo relacionado com a aquisição de um terreno para o Centro Escolar de Cete. ----A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------6 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - CONCURSO PÚBLICO
INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE (PROCº
96/DAP/17)- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
6/18,1
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Foi presente à reunião uma informação proveniente da Divisão de Aprovisionamento e
Património, com o número de identificação de processo geral quarenta e quatro mil
duzentos e oitenta e oito barra dezassete, datada de sete de março do corrente ano, a
remeter ao Executivo, para aprovação, a minuta do contrato a celebrar com EDP
Comercial – Comercialização de Energia, S.A., no âmbito do concurso público
internacional para aquisição de serviços de eletricidade, identificado pelo processo
96/DAP/17. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a discussão, ---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA DO
CONTRATO A CELEBRAR COM EDP COMERCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE
ENERGIA, S.A., NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, IDENTIFICADO PELO PROCESSO
96/DAP/17. -----------------------------------------------------------------------------------------------------7 - CNE - AGRUPAMENTO 609 - PARADA DE TODEIA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE
TODAS AS TAXAS INERENTES À REALIZAÇÃO DA PROVA DE CARROS
ARTESANAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião um requerimento apresentado pelo CNE - Agrupamento 609 de
Parada de Todeia, com o número de identificação de processo geral doze mil seiscentos e
trinta e um barra dezoito, datado de vinte e oito de fevereiro passado, a solicitar a isenção
de todas as taxas inerentes à realização da prova de carros artesanais, que se irá realizar
no próximo dia trinta e um de maio. ---------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ------------------------------------------------------------------------------
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A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ISENTAR O CNE - AGRUPAMENTO
609 - PARADA DE TODEIA, DE TODAS AS TAXAS INERENTES À REALIZAÇÃO DA
PROVA DE CARROS ARTESANAIS, QUE SE IRÁ REALIZAR NO PRÓXIMO DIA
TRINTA E UM DE MAIO. ----------------------------------------------------------------------------------8 - CONFRARIA DO SENHOR DOS PASSOS - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TODAS
AS TAXAS INERENTES À REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DA SR.ª DOS PASSOS
EM DUAS IGREJAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião um requerimento apresentado pela Confraria do Senhor dos
Passos – Duas Igrejas, com o número de identificação de processo geral catorze mil
duzentos e sessenta e nove barra dezoito, datado do passado dia oito de março, a solicitar
a isenção de todas as taxas inerentes à realização da Procissão do Senhor dos Passos, a
realizar no próximo dia dezoito de março. --------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ISENTAR A CONFRARIA DO
SENHOR DOS PASSOS DE TODAS AS TAXAS INERENTES À REALIZAÇÃO DA
PROCISSÃO DO SR. DOS PASSOS EM DUAS IGREJAS. ------------------------------------------9

-

PROPOSTA

DE

ATRIBUIÇÃO

DE

SUBSÍDIO

AO

SPORT

CLUBE

NUN`ÁLVARES, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARRINHA - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO
Foi presente à reunião uma requerimento proveniente do Sport Clube Nun´Alvares, com
o número de identificação de processo geral onze mil seiscentos e sessenta barra dezoito,
datado de vinte e dois de fevereiro, a informar da avaria irreparável de uma carrinha de
nove lugares utilizada para o transporte de atletas aos diversos eventos desportivos, e a
solicitar apoio financeiro para a aquisição de outro veículo com as mesmas características,
onde se encontra aposta uma proposta do Senhor Presidente da Câmara para a atribuição
6/18,1
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de um subsídio no valor de cinco mil euros, a pagar em doze prestações mensais, que
corresponde a cinquenta por cento do custo da viatura a adquirir. -------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que, quer neste ponto, quer no
ponto seguinte, está em causa a atribuição de um subsídio no valor de cinquenta por
cento do custo das carrinhas, até um máximo de cinco mil euros a pagar em doze
prestações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a discussão, ---------------------------------------------------------------------------A

CÂMARA

DELIBEROU,

POR

UNANIMIDADE,

APROVAR

A

PROPOSTA

APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA E ATRIBUIR AO SPORT
CLUBE NUN`ÁLVARES, UM SUBSÍDIO NO VALOR DE CINQUENTA POR CENTO
DO CUSTO DA CARRINHA, ATÉ UM MÁXIMO DE CINCO MIL EUROS, A PAGAR
EM DOZE PRESTAÇÕES MENSAIS. --------------------------------------------------------------------10 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ALIADOS FUTEBOL CLUBE
DE LORDELO PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO
Foi presente à reunião um requerimento do Aliados Futebol Clube de Lordelo, com o
número de identificação de processo geral onze mil seiscentos e sessenta e um barra
dezoito, a solicitar apoio financeiro para a aquisição de uma carrinha de nove lugares
destinada ao transporte de atletas aos diversos eventos desportivos, onde se encontra
aposta uma proposta do Senhor Presidente da Câmara para a atribuição de um subsídio
no valor de cinquenta por cento do valor da carrinha, até um máximo de cinco mil euros,
a pagar em doze prestações mensais. ---------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Filipe Carneiro não participou na discussão e votação deste
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------6/18,1
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A

CÂMARA

DELIBEROU,

POR

UNANIMIDADE,

APROVAR

A

PROPOSTA

APRESENTA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA E ATRIBUIR AO ALIADOS
FUTEBOL CLUBE DE LORDELO, UM SUBSÍDIO NO VALOR DE CINQUENTA POR
CENTO DO CUSTO DA CARRINHA, ATÉ UM MÁXIMO DE CINCO MIL EUROS, A
PAGAR EM DOZE PRESTAÇÕES MENSAIS. ---------------------------------------------------------11 - PROPOSTA DE ATRIBUÍÇÃO DE SUBSÍDIO À TUNA DE REBORDOSA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião um requerimento apresentado pela Tuna de Rebordosa Associação Cultural e Recreativa, com o número de identificação do processo geral onze
mil seiscentos e cinquenta e oito barra dezoito, datado de vinte e dois de fevereiro, a
solicitar a atribuição de um apoio financeiro para fazer face às múltiplas carências com
que se debatem, onde se encontra aposta uma proposta do Senhor Presidente da Câmara
para a atribuição de um subsídio no valor de mil e quinhentos euros. --------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que esta Tuna
deu conta de que deixou de receber donativos. Esclareceu que o executivo não está em
condições de atribuir subsídios de valor igual aos atribuídos anteriormente a dois mil e
dez, mas que no futuro fará um esforço para aumentar estes donativos às Tunas. ---------Usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.ª Hermínia Moreira que esclareceu que,
efetivamente, a atribuição do subsídio ordinário não estava a ser concedido. Explicou que
houve alteração na metodologia a seguir e que o assunto também tinha a ver com projetos
e iniciativas que se iam financiando. Disse ainda ser de toda a justiça que fique registado
que, recentemente, o executivo a que pertenceu concedeu um subsídio a esta Tuna para a
realização de obras na sua sede. ---------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a discussão, ---------------------------------------------------------------------------A

CÂMARA

DELIBEROU,

POR

UNANIMIDADE,

APROVAR

A

PROPOSTA

FORMULADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA E ATRIBUIR À TUNA DE
6/18,1
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REBORDOSA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA, UM SUBSÍDIO NO
VALOR DE MIL E QUINHENTOS EUROS. ------------------------------------------------------------12 - TOPONÍMIA DE CASTELÕES DE CEPEDA, FREGUESIA DE PAREDES APROVAÇÃO DE VIA - AVENIDA PADRE MOREIRA DAS NEVES - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, a informação com o número de identificação de processo geral,
onze mil setecentos e oitenta e nove barra dezoito, datada de vinte e três de fevereiro do
corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, as partes escritas e
desenhadas sobre a toponímia de Castelões de Cepeda, freguesia de Paredes, para
aprovação da via Avenida Padre Moreira das Neves. -----------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
DESIGNAÇÃO DA VIA AVENIDA PADRE MOREIRA DAS NEVES, CONSTANTE DAS
PARTES ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A TOPONÍMIA DE CASTELÕES DE
CEPEDA, FREGUESIA DE PAREDES, DA NOS TERMOS PROPOSTOS. --------------------13 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TRSU - DIFICULDADES
ECONÓMICAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Ambiente, Divisão do Ambiente,
com o número de identificação de processo geral onze mil quatrocentos e setenta e sete
barra dezoito, datada de vinte e dois de fevereiro do corrente ano, a remeter ao executivo,
para discussão e votação, trinta e um processos de isenção do pagamento da tarifa de
resíduos sólidos urbanos, objeto de parecer técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social,
e anulação de dívidas existentes, em todas as situações em que a mesma se aplique.--------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------6/18,1
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DOS RELATÓRIOS SOCIAIS A ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A
ANULAÇÃO DA DÍVIDA EXISTENTE, EM TODAS AS SITUAÇÕES EM QUE A
MESMA SE APLIQUE, CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA. -------------------14 - ESTUDO DE TRAÇADO DE ARRUAMENTO EM SÃO MARCOS, REBORDOSA,
PREVISTO NO PURPLVA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião uma informação com o número de identificação de processo geral
quinze mil duzentos e cinco barra dezoito, datada do passado dia doze de março, a
remeter, para aprovação, as partes escritas e desenhadas do estudo do traçado de
arruamento em São Marcos, Rebordosa, previsto no Plano de Urbanização de Rebordosa
e Parcial de Lordelo, Vilela e Astromil, que prevê o entroncamento do arruamento na Rua
da Cortegaça e na Rua de São Marcos, dando continuidade à Rua de São Miguel. ----------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES ESCRITAS E
DESENHADAS DO ESTUDO DO TRAÇADO DE ARRUAMENTO EM SÃO MARCOS,
REBORDOSA, PREVISTO NO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE REBORDOSA E
PARCIAL DE LORDELO, VILELA E ASTROMIL, QUE PREVÊ O ENTRONCAMENTO
DO ARRUAMENTO NA RUA DA CORTEGAÇA E NA RUA DE SÃO MARCOS,
DANDO CONTINUIDADE À RUA DE SÃO MIGUEL, NOS TERMOS PROPOSTOS. -----16 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, EM QUE É
REQUERENTE MARIA RIBEIRO DA SILVA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA
"PAREDES AJUDA+" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e seis barra
dezassete, datada do passado dia vinte e um de fevereiro, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, o relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de
apoio para aquisição de prótese dentária, em que é requerente, Maria Ribeiro da Silva, da
freguesia de Cristelo. -----------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE
PRÓTESE DENTÁRIA, EM QUE É REQUERENTE MARIA RIBEIRO DA SILVA. ----------17 - PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDES - PROJETO CICLISMO - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião uma informação do Pelouro da Educação, com o número de
identificação de processo geral doze mil duzentos e setenta e um barra dezoito, datada do
passado dia vinte e sete de fevereiro, a remeter ao Executivo, para aprovação, a minuta do
Protocolo de Cooperação e Parceria a celebrar com o Agrupamento de Escolas de Paredes,
no âmbito de um projeto denominado Ciclismo na Escola BTT. -----------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que esclareceu que este
assunto se prende com o apoio para um equipamento, destinado a um projeto de ciclismo
que está a ser desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas de Paredes para a prática de
BTT. Esclareceu que a Câmara Municipal, no futuro, poderá suportar algumas das
deslocações, mas que será estudado caso a caso. ------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------6/18,1
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A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA DO
PROTOCOLO

DE

COOPERAÇÃO

E

PARCERIA

A

CELEBRAR

COM

O

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PAREDES, NO ÂMBITO DE UM PROJETO
DENOMINADO CICLISMO NA ESCOLA BTT. ------------------------------------------------------18 - PROPOSTA DE ADESÃO À REDE REGIONAL DO NORTE DE APOIO E
PROTEÇÃO A VÍTIMAS DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS - PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião uma informação com o número de identificação de processo geral
seis mil trezentos e quarenta e nove barra dezoito, datada do passado dia trinta e um de
janeiro, a remeter, para apreciação e eventual adesão do Município de Paredes à Rede
Regional do Norte de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico de Seres Humanos, o
Protocolo de Cooperação estabelecido entre os membros aderentes, cuja adesão, a
acontecer, se consubstanciará através de elaboração de uma adenda ao referido Protocolo.
Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ADERIR À REDE REGIONAL DO
NORTE DE APOIO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS,
DEVENDO SER EMITIDA DECLARAÇÃO DESSA INTENÇÃO, NOS TERMOS
PROPOSTOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------19 - PROPOSTA DE REDUÇÃO DE TAXA NO ACESSO AO REGIME DE
UTILIZAÇÃO LIVRE - PISCINAS MUNICIPAIS - PARA DISCUSSÃO
Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro do Desporto, com o
número de identificação de processo geral catorze mil oitocentos e vinte e um barra
dezoito, datada do passado dia oito de março, a propor a redução em cinquenta por cento
da taxa de acesso às Piscinas Municipais, Ginásio e sala de Aulas da Academia da Piscina
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Rota do Móveis, para crianças em idade escolar, no período compreendido entre vinte e
seis de março e seis de abril. ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal explicou que a redução da taxa proposta se
prende com um incentivo para os alunos no acesso às piscinas municipais durante o
interregno escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A REDUÇÃO EM
CINQUENTA POR CENTO DA TAXA DE ACESSO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS,
GINÁSIO E SALA DE AULAS DA ACADEMIA DA PISCINA ROTA DO MÓVEIS,
PARA CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE
VINTE E SEIS DE MARÇO E SEIS DE ABRIL. FOI AINDA DELIBERADO, TAMBÉM
POR UNANIMIDADE, REMETER O PRESENTE ASSUNTO PARA RATIFICAÇÃO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------------------------------------

--- E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a ata da presente reunião, cuja minuta já
havia sido aprovada e que, depois de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------

---Sendo quinze horas e dezasseis 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. ---------------------------
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