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QUADRIÉNIO 2017/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, REALIZADA NO
DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2018

--- Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, no Edifício dos Paços do
Concelho, reuniu o executivo Municipal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor JOSÉ
ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, Presidente da mesma Câmara Municipal, com a presença
dos Vereadores Senhores: -----------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO MANUEL MOREIRA LEAL, PAULO JORGE MOREIRA DA SILVA, ELIAS
ACÁCIO DA SILVA BARROS, RUI MANUEL MOUTINHO FERREIRA, MANUEL FERNANDO
NOGUEIRA DA ROCHA, MARIA HERMÍNIA GUEDES MOREIRA E FILIPE SILVESTRE
FERREIRA CARNEIRO. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--- A Vereadora Dra. Beatriz Meireles, não esteve presente na reunião, por se encontrar em
representação do município, tendo a sua falta sido justificada. ------------------------------------------------

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

--- Sendo quinze horas, verificando-se haver “quórum” para funcionamento do Executivo, pelo
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Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. -----------------------------------------------------------------
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1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Nos termos do disposto no artigo oitavo do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo
Senhor Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se
as seguintes intervenções: -----------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que, à
semelhança do que tem acontecido com personalidades paredenses que se destacam nos
vários quadrantes, nomeadamente ao nível do desporto como o treinador José Mota pela
conquista da Taça de Portugal em futebol, com um karateca, também a clubes como
foram os casos do União Sport Clube de Paredes pela subida de divisão, do Aliados de
Lordelo por ter sido campeão de série apesar de não ter subido de divisão, entre outros,
pelo que foi entendido que, mais do que homenagear individualmente, se fizesse uma
única cerimónia a qual se realizou no dia de ontem. Como entretanto já outros Paredenses
se destacaram no desporto e não foram homenageados numa cerimónia, o Executivo
retomará estas homenagens, nestes termos, propôs ao Executivo Municipal, a aprovação
do seguinte VOTO DE LOUVOR: “O Executivo Municipal propõe a esta Câmara um VOTO
DE LOUVOR, ao jovem piloto António José Costa Silva, de 6 anos de idade, pelo mérito desportivo
de ter alcançado a vitória no Campeonato Nacional de Karting e a Taça de Portugal, em Kart Kid
1, revelando-se um dos novos valores para o Karting nacional. António Silva é natural de Lordelo.
Nasceu a 5 de março de 2012. O jovem piloto paredense frequenta o 2º ano no Colégio S. José de
Bairros. É considerado muito bom aluno e no futuro sonha com a profissão de engenheiro mecânico
e ambiciona chegar a piloto de Fórmula 1. Do início da carreira no desporto automóvel destaca-se
que António Silva teve o primeiro contacto com um karting muito cedo, com 3 anos, no kartódromo
do Cabo do Mundo, em Matosinhos, mas o despertar da paixão pelos karts deu-se no kartódromo de
Baltar. António Silva iniciou os seus treinos regulares aos cinco anos e nunca mais quis parar.
Treina em Baltar e em Viana do Castelo. Esta época desportiva, 2018, integrou a equipa Paulo Pita
Praga Portugal. A primeira prova em que participou foi a taça Bridgestone, em dezembro de 2017,
ainda com cinco anos, onde obteve o segundo lugar. Do palmarés de António Silva, sublinha-se a
participação vitoriosa este ano no Campeonato Nacional de karting da FPAK, tendo-se sagrado
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Campeão no passado fim de semana, no kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, onde
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simultaneamente venceu a Taça de Portugal, na categoria KID 1. Pelo contributo de elevar o
nome de PAREDES, nas provas onde tem competido e por se afirmar como jovem talento
para o karting nacional, proponho que seja aprovado um VOTO DE LOUVOR ao piloto
António Silva.
Interveio o Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho, que referiu que o PSD subscrevia na
íntegra o Voto de Louvor apresentado. ------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O VOTO DE
LOUVOR AO JOVEM PILOTO ANTÓNIO JOSÉ COSTA SILVA, DE 6 ANOS DE IDADE,
PELO MÉRITO DESPORTIVO DE TER ALCANÇADO A VITÓRIA NO CAMPEONATO
NACIONAL DE KARTING E A TAÇA DE PORTUGAL, EM KART KID 1. ------------------Pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal foi declarado aberto o “Período de Antes da
Ordem do Dia” tendo solicitado a palavra o Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho que
referiu o seguinte: “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Colaboradores da Câmara
Municipal, Imprensa aqui presente, demais público aqui presente, boa tarde. Senhor Presidente, em
primeiro lugar gostávamos de saber quais são as razões pelas quais a ata da última reunião não é
hoje apresentada a aprovação, contrariando assim as disposições contidas no nº 2 do artigo 57º da
Lei nº 75/2013. Também pretendemos saber se a Câmara de Paredes se vai candidatar ao projeto
Wifi4You, uma vez que está aberto novo ciclo de candidaturas desde ontem porque é, de facto, um
projeto interessante. Certamente o senhor Presidente sabe do que estou a falar, da criação de
espaços, centros urbanos ou não de Wifi gratuita no Concelho. Se não o fizer, creio que estamos a
perder uma oportunidade de ouro para dotar de Wifi uma série de espaços do Concelho. Ainda
gostaria de elogiar o senhor Presidente da Câmara por, num tão curto espaço de tempo ter reduzido
de tal forma o prazo médio de pagamento porque ainda agora foi publicitado na BaseGov um
contrato com a empresa José Luís Garcês Alves de Sá e já está pago, como consta da relação de
pagamentos que hoje nos é apresentada. De facto, nós estamos a conseguir coisas num tempo record
e quero dar-lhe os parabéns. Tenho a certeza que nada tem a ver com o facto do detentor do capital

20/18,1

social da empresa ser de um ex-vereador do PS. Da mesma forma e uma vez que ainda não nos
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foram entregues as cópias que requeremos na passada reunião de todos os documentos que
estiveram na origem da contratação de aquisição de equipamentos informáticos àquela empresa José
Luís Garcês Alves de Sá, reiteramos esse pedido, se for necessário, apresento um requerimento mas
o Senhor Presidente sabe que os pedidos que são apresentados têm prazo para ser respondidos.
Também pretendemos que o senhor Presidente nos esclareça porque nos suscita dúvidas, referente a
um reforço da rúbrica de trabalhos especializados, com mais cerca de 25 mil euros, quando a
dotação já era de cerca de 4,5 milhões de euros. Temos dúvidas porque não sabemos se efetivamente
o reforço desta rubrica se destina, por exemplo, a pagar algumas prestações de serviço ao senhor
João Filipe Monteiro da Costa, para elaboração de estudos ambientais, cujo pagamento já vem nesta
relação que hoje nos é apresentada, ou ao senhor José António Moreira, para pagamento de
8.610,00 € para aluguer de som, luz e palco e que vem também nesta relação de pagamentos
efetuados e também com prazos de pagamento record.” ----------------------------------------------------Foi dada a palavra à Senhora Chefe da Divisão Administrativa que, relativamente à não
inclusão da ata da anterior reunião do Executivo Municipal na presente ordem de
trabalhos, esclareceu que a data da última reunião foi objeto de alteração para o dia 30 de
outubro. Informou que, por esse motivo e dado o feriado de 1 de novembro, dispôs de
apenas 1 dia útil para a elaboração da referida ata sendo manifestamente impossível
finalizar aquele documento que, entretanto, se encontra em fase terminal da sua redação
final. Lembrou que a minuta da ata foi aprovada e que a ordem de trabalhos foi enviada
com antecedência, pelo que não se tratava de uma semana pois que a proposta da ata é
enviada juntamente com a ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho afirmou ter ficado esclarecido. --------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, relativamente à
candidatura do Wifi4You, informou que, Paredes era um dos 205 municípios que tiveram
os dados expostos na internet. Referiu que a candidatura foi subscrita em maio último ao
máximo possível que eram os 15 mil euros, e foi imediatamente remetida após a
reabertura das candidaturas. Relativamente às zonas a abranger de acordo com o valor
em causa, esclareceu que as mesmas incidem no Parque do Rio Ferreira em Rebordosa e
Lordelo, na zona da CESPU em Gandra e Parque José Guilherme. No que concerne à
questão dos pagamentos, adiantou que, aquando da explanação do orçamento, deu conta
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endividamento herdado, visava o pagamento imediato de todos os encargos de baixo
valor. Quanto aos valores relacionados com empreitadas, informou que os mesmos serão
diluídos no tempo, até três anos, como está a ser feito e prometeu fazer chegar ao Senhor
Vereador Dr. Rui Moutinho, uma relação com a quantidade de empreitadas que até foram
visadas e pagas no mesmo dia, em setembro de 2017 e defendeu que aí existem coisas
interessantes para serem verificadas tais como a limpeza de rios e de sarjetas, cujos
valores cobrados andam na ordem de mais de 50 e 100 mil euros. Reiterou que, faturas até
5 mil euros são para ser pagas de imediato ao contrário das relacionadas com empreitadas
que serão pagas em 3 anos estando presentemente a ser pagas as que foram deixadas pelo
anterior Executivo Municipal. Adiantou que, todas as obras que forem executadas sem
fundos comunitários serão liquidadas a médio/longo prazo pois que, não há
possibilidade de as liquidar a curto prazo, ao contrário das que serão executadas com
fundos comunitários que serão pagas de imediato. Relativamente aos pagamentos ao
Senhor José António, lembrou que o mesmo tem prestado vários serviços à Câmara
Municipal ao longo do ano sendo que o pagamento até foi mais dilatado no tempo. À
questão relacionada com os trabalhos especializados, justificou que irá verificar a situação
e prometeu esclarecê-la na próxima reunião do Executivo Municipal. Quanto aos
orçamentos requeridos, solicitou ao Senhor Vereador Dr. Paulo Silva, que, na próxima
reunião do Executivo Municipal, os faça chegar ao Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho
sendo que, o importante é que os computadores já foram pagos e estão ao serviço do
Pelouro da Educação, mais propriamente na APIS, ao abrigo do programa “Paredes
Educa”. Numa abordagem à questão dos manuais escolares e ao que o Senhor Vereador,
Dr. Rui Moutinho apelida de farsa, revelou que à presente data, foram pagos 1.048
processos no valor global de 107.246.23 euros. Destacou que recentemente foram
assinados contatos entre a Câmara Municipal e várias empresas que vão investir no
Concelho de Paredes sendo um deles, da GLOBAL DIS cujo valor ascende aos 20 milhões
de euros e que, juntamente com as outras empresas, serão criados cerca de 200 postos de
trabalho. O Vereador, Dr. Rui Moutinho, elogiou o trabalho do Vereador do Pelouro, Elias
Barros, com a celebração dos contratos de investimento. --------------------------------------------
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Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia sete de novembro do
corrente ano, tendo a Câmara Municipal tomado conhecimento da existência dos
seguintes saldos: -----------------------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: quatro milhões quatrocentos e vinte e quatro mil
trezentos e setenta e nove euros e vinte cêntimos. ----------------------------------------------------OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões trezentos e cinquenta e três mil
seiscentos e setenta e cinco euros e dois cêntimos. ----------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------3 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Contabilidade e
Finanças, com o número de identificação de processo geral, sessenta e oito mil e setenta e
nove, datada de cinco de novembro do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal,
para conhecimento, a relação de pagamentos efetuados no período de vinte e dois de
outubro a dois de novembro do corrente ano, no montante de trezentos e nove mil
quinhentos e quarenta e oito euros e quatro cêntimos.-----------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------4 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 14ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2018 MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 12 ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 10ª ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 9ª
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ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO
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Foi presente à reunião, para conhecimento, a modificação ao orçamento – 14ª alteração
orçamental ano 2018 - modificação ao orçamento da despesa –12 ª alteração orçamental modificação ao plano de atividades municipais – 10ª alteração orçamental - modificação
ao plano plurianual de investimentos – 9ª alteração orçamental. ---------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------5 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE FREGUESIA DE DUAS
IGREJAS PARA O PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO POR CESSAÇÃO DE
CONTRATOS DAS FUNCIONÁRIAS AFETAS AO JI DE BARREIRAS - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um ofício com a referência 10.10/2018, datado de catorze de
setembro do corrente ano, proveniente da Junta de Freguesia de Duas Igrejas, a solicitar a
atribuição de um subsídio no valor de 16.356.78 euros para pagamento da compensação
por cessação de contratos das funcionárias afetas ao Jardim de Infância de Barreiras. ------Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que devido ao
encerramento do Jardim de Infância de Barreiras houve necessidade de despedir as
respetivas funcionárias cuja indemnização ascende aos 16.356.78 euros e que serão
liquidados de imediato. --------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A
ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO NO VALOR DE DEZASSEIS MIL TREZENTOS E
CINQUENTA E SEIS EUROS E SETENTA E OITO CÊNTIMOS À JUNTA DE
FREGUESIA DE DUAS IGREJAS, PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO POR
CESSAÇÃO DE CONTRATOS DAS FUNCIONÁRIAS AFETAS AO JARDIM DE
INFÂNCIA DE BARREIRAS, CONFORME PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DATADA DE VINTE E NOVE DE OUTUBRO DO CORRENTE
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ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA DELIBERAÇÃO DAQUELE ÓRGÃO. –
6 - LEONEL FERREIRA - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TODAS AS TAXAS INERENTES À
REALIZAÇÃO DO EVENTO SOLIDÁRIO " FREESTYLE MOTOCROSS EUROPEAN
SHOW" - PARA RATIFICAÇÃO
Foi presente à reunião, para ratificação, um email datado de trinta e um de outubro, em
nome de Leonel Ferreira, a solicitar a isenção do pagamento de todas as taxas das licenças
inerentes à realização de evento solidário “Freestyle Motocross European Show”. ----------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o assunto ora
em discussão teve a ver com um evento solidário que decorreu no Pavilhão Rota dos
Móveis em Lordelo. -------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DATADO DE
TRINTA

E

UM

DE

OUTUBRO

DO

CORRENTE

ANO

QUE

ISENTOU

A

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SOLIDÁRIO “FREESTYLE MOTOCROSS EUROPEAN
SHOW” DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS DAS LICENÇAS INERENTES À
REALIZAÇÃO DAQUELE EVENTO. -------------------------------------------------------------------7 - TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE LORDELO - APROVAÇÃO DE DIVERSAS VIAS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Projetos e de Gestão
de Obras Municipais, com o número de identificação de processo geral, sessenta e sete mil
e cinquenta e um, datada de trinta de outubro do corrente ano, a remeter as partes escritas
e desenhadas sobre a toponímia na freguesia de Lordelo relativa às vias: Avenida 1º de
Julho, Avenida Adelino Amaro da Costa, Avenida Aliados de Lordelo, Avenida do
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Calçada das Cruzes, Calçada dos Anjos, Rampa das Alminhas, Rampa do Agrelo, Rua
Alto da Vila, Rua Alto de Castro, Rua da Abroeira, Rua da Alegria, Rua das Agras, Rua
das Alminhas, Rua das Cristinas, Rua das Cruzes, Rua das Eiras, Rua do Agrelo, Rua do
Além, Rua do Atoleiro, Rua do Cosme, Rua do Cruzeiro do Vinhal, Rua Empresa
Adriano, Rua Ernesto Barrote, Rua Escola de Moinhos, Rua Padre David Martins Baltar,
Travessa da Abroeira, Travessa da Corujeira, Travessa da Courela, Travessa da Feiteira,
Travessa das Alminhas, Travessa do Cosme, Travessa do Custódio e Travessa do Feliz. -Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE LORDELO RELATIVA ÀS VIAS: AVENIDA 1º DE
JULHO, AVENIDA ADELINO AMARO DA COSTA, AVENIDA ALIADOS DE
LORDELO, AVENIDA DO ENTRONCAMENTO, BAIRRO DANIEL RODRIGUES,
CALÇADA ANTERO FERREIRA LEAL, CALÇADA DA COSTA, CALÇADA DAS
CRUZES, CALÇADA DOS ANJOS, RAMPA DAS ALMINHAS, RAMPA DO AGRELO,
RUA ALTO DA VILA, RUA ALTO DE CASTRO, RUA DA ABROEIRA, RUA DA
ALEGRIA, RUA DAS AGRAS, RUA DAS ALMINHAS, RUA DAS CRISTINAS, RUA
DAS CRUZES, RUA DAS EIRAS, RUA DO AGRELO, RUA DO ALÉM, RUA DO
ATOLEIRO, RUA DO COSME, RUA DO CRUZEIRO DO VINHAL, RUA EMPRESA
ADRIANO, RUA ERNESTO BARROTE, RUA ESCOLA DE MOINHOS, RUA PADRE
DAVID MARTINS BALTAR, TRAVESSA DA ABROEIRA, TRAVESSA DA CORUJEIRA,
TRAVESSA DA COURELA, TRAVESSA DA FEITEIRA, TRAVESSA DAS ALMINHAS,
TRAVESSA DO COSME, TRAVESSA DO CUSTÓDIO E TRAVESSA DO FELIZ NOS
PRECISOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA. -------------------------------------------8 - TOPONÍMIA DE BITARÃES, FREGUESIA DE PAREDES- APROVAÇÃO DA AV. DR.
PEDRO MENDES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Projetos e de Gestão
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setecentos e trinta e seis, datada de vinte e nove de outubro do corrente ano, a remeter as
partes escritas e desenhadas sobre a toponímia em Bitarães, atual freguesia de Paredes,
relativa à via Avenida Dr. Pedro Mendes. --------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que propôs que o presente assunto
fosse retirado da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------9 - DISPONIBILIZAÇÃO DE ELEMENTOS GRÁFICOS ÀS ESCOLAS PARA FINS
ACADÉMICOS E ISENÇÃO DA RESPETIVA TAXA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião uma informação com o número de identificação de processo geral
sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e três, datada de dois de novembro, proveniente
da Divisão de Planeamento, relacionada com a disponibilização de elementos gráficos às
escolas para fins académicos. -------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o presente
assunto tem a ver com um pedido de isenção de taxas para a disponibilização de plantas e
questões relacionadas com o PDM para trabalhos académicos. -----------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE E NOS PRECISOS
TERMOS DA INFORMAÇÃO, APROVAR: ------------------------------------------------------------1- O FORNECIMENTO DOS ELEMENTOS OBJETO DE SOLICITAÇÃO, NA SITUAÇÃO
EM PRESENÇA O “MAPA DA FREGUESIA COMPLETO”, DESDE QUE DIGAM
RESPEITO A DADOS PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COMO SEJA A CARTOGRAFIA
À ESCALA 1/5000. -------------------------------------------------------------------------------------------2- A ISENÇÃO DA RESPETIVA TAXA NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DO
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REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E PREÇOS MUNICIPAIS. -------------------------
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10 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PROCESSO 55/07P, EM NOME DE JÚLIO
SILVA NUNES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um despacho proveniente do Pelouro do Urbanismo, Divisão de
Gestão Urbanística, datado de vinte e seis de outubro do corrente ano, a remeter ao
Executivo Municipal, o processo número 55/07P, em nome de Júlio Silva Nunes, para que
seja declarada a sua caducidade. --------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A
CADUCIDADE DO PROCESSO 55/07P, EM NOME DE JÚLIO SILVA NUNES, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO PARECER QUE SUPORTA A
PRESENTE DECISÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------11 - TRATAMENTO DE PEDIDOS DE COMPARTICIPAÇÃO DE MANUAIS
ESCOLARES ANO LETIVO 2018/2019 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião uma informação com o número de identificação de processo geral
sessenta e seis mil duzentos e vinte, datada de vinte e cinco de outubro do corrente ano,
proveniente da Divisão de Educação, relacionada com o tratamento de pedidos de
comparticipação de manuais escolares – ano letivo 2018/2019. -----------------------------------Foi dada a palavra ao Senhor Vereador, Dr. Paulo Silva, que referiu que o objetivo é dar a
palavra ao executivo no sentido da aprovação da comparticipação de manuais escolares
aos pais que não entregaram os livros e não levantaram os livros tal como estava previsto.
Justificou que alguns pais informaram a Câmara Municipal que os diretores de turma não
disponibilizaram a informação, para divulgação a todos os encarregados de educação
relativa ao processo de devolução e levantamento de manuais. Lembrou que os alunos
que concluíram o 9º ano deveriam entregar os manuais e os que iam frequentá-lo
deveriam levantá-los e que, os alunos do 12º ano que concluíssem as disciplinas tinham

20/18,1

que os devolver. Adiantou que, em algumas escolas, o processo de informação aos
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encarregados de educação não correu da melhor forma, ao contrário de outras escolas,
tendo sido entendido que não era pertinente prejudicar os encarregados de educação por
tal motivo, daí a razão da presente proposta, no sentido de ser comparticipado o valor
dos manuais aos pais que não entregaram os livros e não levantaram os livros tal como
estava previsto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho que afirmou o seguinte: “Senhor
Presidente, certamente o senhor se recordará que, aquando da aprovação deste procedimento, o
PSD perguntou, e ficou registado em ata, o que ocorreria aos pais e encarregados de educação que
não devolvessem os manuais. Certamente o senhor se recordará embora isso não tenha ficado
registado em ata, que o senhor vereador Dr. Paulo Silva, e também o senhor, fizeram até chacota
desta questão, acharam que ela não era pertinente. Pois aqui está a prova de que os senhores andam
ao sabor do vento, e não sabem antecipar os problemas para conseguirem resolver antes que eles
sejam, de facto, um problema. Tivessem os senhores cumprido as vossas promessas eleitorais e nada
disto estaria a acontecer. Também se os senhores tivessem aceite a proposta do PSD para
pagamento integral dos manuais escolares, das fichas que fossem obrigatórias em cada
estabelecimento de ensino a título gratuito até ao 12º ano e nada disto estaria a acontecer. Mas,
quem semeia ventos, lá diz o adágio popular, colhe tempestades e, se calhar, os senhores andaram a
semear ventos. Assim sendo, e até porque os documentos que nos foram apresentados era uma mera
informação técnica onde não constava qualquer tipo de proposta, nós achamos que, se é um
problema que vocês criaram, é um problema que vocês têm que resolver e, portanto, iremos absternos na votação deste assunto com uma declaração de voto que se consubstancia, no fundo, naquilo
que acabei de explanar”. ---------------------------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu ter sido por
demais explicado que o assunto resultou do facto de haver apenas dois anos em que
havia a obrigatoriedade de consulta o que suscitou algumas dúvidas clarificando-se,
assim, o assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR MAIORIA, COM QUATRO VOTOS A
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ACEITAÇÃO/DEFERIMENTO

DOS

PEDIDOS

DOS

ALUNOS/REQUERENTES

INDEPENDENTEMENTE DESTES TEREM OU NÃO DEVOLVIDO OU LEVANTADO
OS MANUAIS ESCOLARES CONSOANTE O ANO QUE FREQUENTEM. ------------------O Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho, em nome do PSD, proferiu uma declaração de voto
que se consubstancia na sua intervenção. ---------------------------------------------------------------12 - 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: --------------------------------------------Solicitou o uso da palavra o Senhor José Alberto Lima Gonçalves, residente em Gondalães, atual
freguesia de Paredes e da qual é secretário que, relativamente ao ponto 8 da ordem de trabalhos,
referiu que a Rua Dr. Pedro Mendes não está oficializada embora já exista placa da mesma
colocada no local. Justificou que a responsabilidade deste ato é do Executivo anterior da Câmara
Municipal, eventualmente com o objetivo de obstaculizar o atual Executivo da Junta de Freguesia
de fazer o que entendesse e condicionar uma decisão que pudesse surgir. Defendeu que a
proposta chegou à Câmara Municipal pelas vias normais, que a decisão de retirar o ponto estava
tomada pelo que, no futuro, será feito o que for entendido fazer. -------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o que o fez retirar o
ponto 8 da ordem de trabalhos foi o facto de saber se a avenida em causa se relacionava com a que
já tinha sido inaugurada e até que ponto a Junta de Freguesia tinha sido consultada para o efeito.
Revelou que irá apurar com os serviços todo os passos seguidos no processo em causa pelo que,
desde que a Junta de Freguesia dê a sua anuência, a Câmara Municipal retomará o assunto. --------

--- 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
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unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Sendo quinze horas e trinta 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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