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QUADRIÉNIO 2017/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, REALIZADA NO
DIA 16 DE ABRIL DE 2019

--- Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, 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, BEATRIZ SOFIA GOMES MEIRELES DUARTE
GEADA, PAULO JORGE MOREIRA DA SILVA, ELIAS ACÁCIO DA SILVA BARROS, FILIPE
SILVESTRE FERREIRA CARNEIRO, RUI MANUEL DA CUNHA RODRIGUES, ANA
GEORGINA ROCHA MARTINS FERNANDES E SÍLVIA LILIANA DE SOUSA DUARTE. -----------

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

--- Sendo dez horas e vinte 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 intervenções
do Senhor Vereador Dr. Filipe Carneiro e do Senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------Antes de conceder a palavra, o Senhor Presidente deu posse à Senhora Vereadora Engª Sílvia
Duarte que, nos termos da lei vigente, prestou o respetivo juramento. -----------------------------------Tomou a palavra o Senhor Vereador Dr. Filipe Carneiro que começou por desejar que o Senhor
Presidente da Câmara Municipal, após as férias, seja mais paciente na resposta às questões que lhe
são colocadas. Solicitou esclarecimentos relativamente a questões anteriormente levantadas pelo
PSD, como sejam, a intervenção na EN 209, em Lordelo, nomeadamente num passeio, onde estava
previsto uma expropriação, junto a uma antiga farmácia, num terreno propriedade do Senhor José
Manuel Fraga e à questão da substituição dos parques infantis. Relativamente à EN 209, advertiu
para o facto desta questão ter sido colocada em dezembro de 2017 após a tomada de posse do
atual Executivo Municipal. Lembrou que, na altura, o Senhor Presidente da Câmara Municipal
referiu que estava de acordo e que, entretanto, seriam dadas novidades quanto à resolução do
problema. Lamentou, pois, o facto de, até à presente data, não ter sido feita qualquer intervenção
naquela via. No que à substituição dos parques infantis diz respeito, sublinhou que esta foi uma
promessa do Senhor Presidente da Câmara Municipal em resposta a um munícipe que abordou o
assunto numa Assembleia Municipal. Lembrou a garantia então dada pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal de que tudo ficaria concluído até ao final de março, pese embora o PSD esteja
habituado a que as promessas não sejam cumpridas. Referiu não ser bonito mentir a crianças,
porém, a verdade é que as obras em causa não foram executadas pelo se aguarda uma resposta
quanto à solução do assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que a paciência para responder às
questões que lhe são colocadas não depende de si mas também da qualidade das questões que são
colocadas. Relativamente à questão relacionada com a EN 209, esclareceu que na última reunião
tida com a Infraestruturas de Portugal, o assunto foi reforçado e que, apesar de verbalmente já ter
sido por esta comunicado que a intervenção será autorizada, a Câmara Municipal ainda não
dispõe da comunicação por escrito, após o que a Câmara Municipal avançará com os trabalhos
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que são de simples execução. Quanto à questão dos parques infantis, referiu que os mesmos estão
já a ser colocados como é o caso do Parque da Cidade onde apenas falta colocar o piso que devido
à instabilidade temporal ainda não foi colocado. Esclareceu que a demora nos trabalhos se deveu
à necessidade de remoção de quase todos os parques dado que não cumpriam com todos os
preceitos legais. Realçou a necessidade de se ter procedido a um levantamento de todas as
anomalias existentes assim como à abertura de procedimento para aquisição de equipamentos
para todos os parques infantis, estando-se, presentemente, na fase de instalação dos mesmos por
todo o Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO
Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia quinze de abril do corrente
ano, tendo a Câmara Municipal tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: ----------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: três milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos e trinta e seis
euros e sessenta e sete cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões duzentos e cinquenta e três mil trezentos e
vinte e sete euros e oitenta e seis 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, vinte e dois mil quatrocentos
e noventa e três, datada oito de abril do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal,
para conhecimento, a relação de pagamentos efetuados no período de um a cinco de abril
do corrente ano, no montante de duzentos e setenta e quatro mil euros e doze cêntimos.--A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. ------------------------------------------8/19,1
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4 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PAREDES - ANO 2018 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foram presentes à reunião, os Documentos de Prestação de Contas do Município de Paredes
relativos ao ano de dois mil e dezoito, dos quais se salienta: a receita total de sessenta e nove
milhões oitocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e três euros e noventa e sete
cêntimos, saldo para a gerência seguinte de sete milhões quatrocentos e dez mil duzentos e dez
euros e trinta e um cêntimos, de despesa total sessenta e quatro milhões oitocentos e vinte mil
quarenta e oito euros e quarenta e seis cêntimos, correspondente a garantias e cauções e operações
de tesouraria: contas de ordem – nove milhões duzentos e setenta e três mil quinhentos e oitenta e
dois euros e oitenta e cinco cêntimos, operações de tesouraria – dois milhões trezentos e sessenta e
oito mil trezentos e quatro euros e trinta e sete cêntimos. ------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu o seguinte: “Na parte final
da minha nota do Relatório de Gestão de 2017 vinha escrito o seguinte: “…teremos sempre como premissa
fundamental a gestão transparente, rigorosa, eficiente e eficaz no sentido estrito de redução da dívida bem
como dos pagamentos em atraso para o alcance da estabilidade financeira do Município. Palavra dada,
palavra honrada! Não obstante os inúmeros compromissos assumidos pelo anterior executivo que
originaram responsabilidades financeiras em 2018 e continuarão a originar no presente ano e nos seguintes,
o esforço de redução da dívida do Município e de estabilização financeira do mesmo está bem patente neste
documento. O Passivo da Câmara Municipal de Paredes foi reduzido em 2018 de 103 milhões de euros para
96 milhões de euros. Menos 7 milhões de euros. As dívidas de curto prazo sofreram uma redução de 3,2
milhões de euros face a 2017. Os empréstimos de médio e longo prazo sofreram uma redução de mais de 1,8
milhões de euros face a 2017. As dívidas a fornecedores sofreram uma redução de 2 milhões de euros face a
2017. Os rácios de Liquidez do Município sofreram evoluções muito positivas. A Liquidez Imediata passou
de 15,13% para 37,21%, e a Liquidez Geral de 31,18% para 54,65%. Estes bons resultados só foram
possíveis graças a uma gestão rigorosa que envolveu todos os responsáveis e colaboradores da Autarquia.
Todos perceberam e interiorizaram a necessidade de fazermos mais com menos. Todos estão de parabéns.
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Obrigado a todos! Dessa forma, a poupança manifestou-se a vários níveis: Nos consumos de bens e serviços
da Câmara Municipal de Paredes, a poupança face a 2017 foi superior a 1 milhão de euros. No custo das
mercadorias consumidas com os serviços que prestamos aos munícipes e nas obras que executamos por
administração direta, a poupança registada foi de 667 mil euros, reforce-se que esta poupança foi alcançada
mesmo com um aumento registado nos serviços prestados e trabalhos realizados. Em 2018 pagamos menos
311 mil euros de juros e encargos financeiros que em 2017. Praticamente não foi utilizada a Conta Corrente
Caucionada de curto prazo contratualizada e disponível para o ano 2018.Tudo isto num contexto em que
para além de uma forte atividade cultural, educativa e desportiva, a autarquia nunca parou os seus
investimentos não só em novos equipamentos como em obras. Para 2019, a autarquia quer manter esta
trajetória de rigor e eficácia financeira e sobretudo reduzir o prazo médio de pagamento a fornecedores, que
ainda é elevado fruto do enorme desequilíbrio financeiro herdado. Não obstante toda essa atenção e rigor
orçamental, em 2019 o Município vai avançar com obras de grande significado para o Concelho, como por
exemplo a requalificação do Pavilhão e do Estádio das Laranjeiras, a piscina ao ar livre de Paredes, a casa da
Juventude de Paredes e a requalificação das EBS de Lordelo e Rebordosa, entre muitas outras obras.” -------

Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR OS DOCUMENTOS
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PAREDES RELATIVOS AO ANO DE DOIS
MIL E DEZOITO. MAIS FOI DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O
PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA DELIBERAÇÃO DAQUELE
ÓRGÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Filipe Carneiro, em nome do PSD, proferiu a seguinte declaração de voto:
“O PSD vota favoravelmente porque sendo um documento técnico, como é óbvio, com opções políticas que se
fosse o nosso caso provavelmente seriam diferentes, mas mesmo assim, sendo este Executivo eleito para a sua
gestão, votamos favoravelmente a aprovação das contas.” -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal, em nome do PS, proferiu a seguinte declaração de
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contexto em que se conseguiu controlar financeiramente a Câmara Municipal de Paredes e reduzir o passivo
em 7 milhões de euros só neste primeiro ano, facto que terá continuidade no futuro.” ---------------------------5 - REVISÃO ORÇAMENTAL - SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO
Foi presenta à reunião, a proposta de Revisão Orçamental datada de onze de abril do corrente
ano, relativa à incorporação no Orçamento do exercício em curso, do saldo da gerência do
exercício de 2018 no montante global de € 5.041.905, no Orçamento Municipal de 2019, não
estando este consignado a qualquer projeto específico. --------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que no presente assunto está em
causa, após a aprovação das contas, a inclusão no Orçamento do presente ano, do saldo que
transita do Orçamento anterior. ----------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE
REVISÃO ORÇAMENTAL QUE VISA A INCLUSÃO NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO EM
CURSO, DO SALDO DA GERÊNCIA DO EXERCÍCIO DE 2018 NO MONTANTE GLOBAL DE €
5.041.905, NO ORÇAMENTO MUNICIPAL DE 2019, NÃO ESTANDO ESTE CONSIGNADO A
QUALQUER PROJETO ESPECÍFICO. MAIS FOI DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO,
REMETER O PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA DELIBERAÇÃO
DAQUELE ÓRGÃO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------6 - PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZO ATÉ AO
MONTANTE

DE

1.653.962,50

EUROS

PARA

APLICAÇÃO

EM

INVESTIMENTOS,

NOMEADAMENTE PARA FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DE
PROJETOS

DE

INVESTIMENTO

AUTÁRQUICO

APROVADOS

NO

ÂMBITO

DOS

PROGRAMAS DO PORTUGAL 2020 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, a proposta de contratação de empréstimo a médio e longo prazo até ao
montante de 1.653.962,50 euros para aplicação em investimentos, nomeadamente para
8/19,1
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financiamento da contrapartida nacional de projetos de investimento autárquico aprovados no
âmbito dos programas do Portugal 2020. --------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que estava em causa a
possibilidade para o Município de, junto do BEI, solicitar um financiamento de longo prazo, a 15
anos, para pagamento da parte não financiada pelos fundos comunitários relativamente às obras
de requalificação das escolas EBS de Lordelo e Rebordosa. Realçou que não será necessária a
utilização da totalidade do montante em causa pois que, após a elaboração definitiva dos
cadernos de encargos, das obras, a diferença entre estes valores e os valores do financiamento
comunitário resultou inferior. Adiantou que foi feita uma prévia consulta à banca tradicional e
que nem todas as instituições responderam dado que sabiam que o BEI apresentava as melhores
condições. Deu conta das propostas entretanto recebidas, nomeadamente do Novo Banco, Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo e Banco Santander que apresentaram um spread de 0,975%, 1%, e
1,19%, respetivamente. Destacou que a melhor alternativa é o recurso ao BEI cujo spread
apresentado foi de 0,27% e que, a utilizar a totalidade do montante, tal facto custaria ao Município
cerca de pouco mais de 5 mil euros por mês em 15 anos. Justificou uma vez mais a necessidade
deste investimento pois a Câmara Municipal corria o risco de perder os fundos comunitários
aprovados para a execução das obras nas escolas em causa e que permitirão que as mesmas
fiquem dotadas de melhores condições, em todos os aspetos. ------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Senhor Vereador Dr. Filipe Carneiro que referiu que o PSD irá votar
favoravelmente tal como o fez em todas as fases deste processo. Reiterou o facto de que não
deveria ser o Município a substituir-se ao Estado relativamente a estas obras, pese embora se
compreenda a urgência e premência das obras em causa. -----------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZO JUNTO DA AGÊNCIA
PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO AO ABRIGO DA LINHA BEI PT 2020 ATÉ AO
MONTANTE DE UM MILHÃO SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E
SESSENTA

E

DOIS

EUROS

E

CINQUENTA

CÊNTIMOS

PARA

APLICAÇÃO

EM

INVESTIMENTOS, NOMEADAMENTE PARA FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA
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NACIONAL DE PROJETOS DE INVESTIMENTO AUTÁRQUICO APROVADOS NO ÂMBITO
DOS PROGRAMAS DO PORTUGAL 2020 NOS TERMOS PROPOSTOS.

MAIS FOI

DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O PRESENTE ASSUNTO À
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA DELIBERAÇÃO DAQUELE ÓRGÃO. ------------------------------7 - ASSOCIAÇÃO INOVA PAREDES - EXTINÇÃO - PARA CONHECIMENTO
Foi presente à reunião, uma informação com o número de identificação de processo geral seis mil
oitocentos e sessenta e seis, datada de onze de abril do corrente ano, proveniente da Divisão de
Contabilidade e Finanças, relacionada com a extinção da Associação INOVA Paredes - Polo de
Excelência e Competitividade de Paredes por não terem sido alcançados os objetivos que
presidiram à sua constituição. -----------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que esta foi uma
Associação em tempos criada, mas que nunca teve qualquer tipo de atividade, pelo que não fazia
sentido manter-se e daí a sua extinção. -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO, TENDO SIDO DELIBERADO REMETER
O PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA CONHECIMENTO DAQUELE
ÓRGÃO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E
DESPORTIVA DO GRUPO FOLCLÓRICO S. PEDRO DE CÊTE - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um email com a referência 2019,ECM,E.01,1788, datado de dezasseis de
fevereiro do corrente ano, proveniente do Grupo Folclórico S. Pedro de Cête, a solicitar a
atribuição de um subsídio para ajuda nas despesas de adesão do Grupo Folclórico a sócio efetivo
da Federação de Folclore Português. --------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o presente subsídio visa o
apoio nas despesas inerentes à adesão do Grupo Folclórico S. Pedro de Cête a sócio efetivo da
Federação de Folclore Português. ------------------------------------------------------------------------------------8/19,1
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Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE
UM SUBSÍDIO NO VALOR DE MIL DUZENTOS E CINQUENTA EUROS AO GRUPO
FOLCLÓRICO S. PEDRO DE CÊTE, CONFORME PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DATADA DE VINTE E DOIS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. --9 - RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - PASSADIÇOS DA SR.ª DO
SALTO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião uma informação com o número de identificação de processo geral vinte e
um mil novecentos e oitenta e seis, datada de cinco de abril do corrente ano, proveniente da
Divisão de Planeamento, a remeter ao Executivo Municipal, a proposta de Reconhecimento de
Interesse Público Municipal dos “Passadiços da Senhora do Salto”, no âmbito do
desenvolvimento do sul do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que, no âmbito do Plano
de Desenvolvimento do Sul do Concelho, uma das vertentes a desenvolver é a dinamização
turística desta zona do Concelho. Defendeu que um dos ex-líbris dessa atração turística é a
Senhora do Salto e o seu património natural nas suas versões geológica e biológica, possuidor de
características únicas a nível nacional. Revelou que a Câmara Municipal já está a preparar um
estudo para a criação de passadiços a começar junto à capela da Senhora do Salto e ao anfiteatro
natural, que vai até aos moinhos e daí segue até à torre do castelo. Deu nota de que já foram
estabelecidos contactos com a CCDRN, entre outras entidades, cujos pareceres se mostram
favoráveis às pretensões da Câmara Municipal desde que cumpridos os devidos requisitos,
nomeadamente o reconhecimento do interesse público pelo Município. ----------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA DE
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DOS “PASSADIÇOS DA
SENHORA DO SALTO”, NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO DO SUL DO CONCELHO.
8/19,1
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MAIS FOI DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O PRESENTE ASSUNTO À
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA DELIBERAÇÃO DAQUELE ÓRGÃO. ------------------------------10 - TOPONÍMIA - PRAÇA SANTOS GRÁCIO - FREGUESIA DE PAREDES- PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Conservação e Administração
Direta, com o número de identificação de processo geral, vinte e um mil novecentos e sessenta e
cinco, datada de nove de abril do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal, as partes
escritas e desenhadas sobre a toponímia na freguesia de Paredes, na Praça Santos Grácio. ----------Interveio o Senhor Presidente da Câmara que referiu que no próximo dia 25 de abril, para além da
cerimónia solene no Salão Nobre alusiva a esta data, será também inaugurada esta praça
localizada onde habitualmente se realizam as feiras de Paredes, com a atuação de uma banda de
música e o descerrar de uma placa. Justificou que esta será uma homenagem a um paredense que
desempenhou importante papel cívico no Concelho de Paredes. --------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A TOPONÍMIA NA
FREGUESIA DE PAREDES, NA PRAÇA SANTOS GRÁCIO, NOS PRECISOS TERMOS DA
PROPOSTA APRESENTADA. ----------------------------------------------------------------------------------------11 - 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,
não se tendo verificado quaisquer pedidos de intervenção. ----------------------------------------------------
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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, 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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