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QUADRIÉNIO 2017/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, REALIZADA NO
DIA 4 DE JULHO DE 2019

--- Aos quatro dias do mês de julho 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, ELIAS ACÁCIO DA SILVA BARROS, RUI MANUEL MOUTINHO FERREIRA,
MANUEL FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA, MARIA HERMÍNIA GUEDES MOREIRA E
FILIPE SILVESTRE FERREIRA CARNEIRO. ------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal comunicou que o Vereador Dr. Paulo Silva, por se
encontrar em serviço do Município, se juntaria mais tarde aos trabalhos. -----------------------------------

--- A reunião foi secretariada por Arménia Sílvia Braga Pereira, Licenciada e Técnica Superior da
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Sendo catorze horas e cinquenta e cinco minutos, verificando-se haver “quórum” para
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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 da Câmara Municipal, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia,
verificando-se as intervenções dos Vereadores Dr. Rui Moutinho, Dr. Filipe Carneiro e do Senhor
Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao Senhor Vereador Dr. Rui Moutinho que referiu o seguinte: “Senhor
Presidente, a partir do momento em que um documento é apreciado nem que seja para conhecimento por
parte da Assembleia Municipal, o assunto torna-se público, mas acho que, por uma questão de ética e de
respeito institucional, deveria também ser dado a conhecer aos vereadores eleitos pelo PSD. Por isso mesmo
lhe coloco a questão se nos vai dar a conhecer o relatório da auditoria que foi efetuada ao Município de
Paredes?” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que o aludido relatório será disponibilizado
conforme solicitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Vereador Dr. Filipe Carneiro que referiu o seguinte: “Senhor Presidente, Senhores
Vereadores, Colaboradores da Câmara Municipal, Sr. Presidente de Junta da Freguesia de Cête, Público e
imprensa aqui presentes. Sr. Presidente, na reunião de 21 de Janeiro de 2018 o Sr. Presidente trouxe à nossa
consideração duas propostas de atribuição de subsídios à Junta de Freguesia de Aguiar de Sousa, no valor de
10.000€ para reparação de um trator, um carroço, e uma máquina retro, e outra à Junta de Freguesia de
Baltar no mesmo montante para a aquisição de um trator usado, recordo que os Vereadores do PSD votaram
favoravelmente e que fizemos a seguinte declaração de voto, “…esperamos que este tipo de procedimentos no
futuro sejam iguais para todas as freguesias com as mesmas necessidades” ao qual o Sr. Presidente
respondeu ”lembro os vereadores do PSD que a Câmara Municipal tem satisfeito todos os pedidos das juntas
de freguesia e continuará a faze-lo no futuro”. De salientar que ambos os pedidos nem acompanhados de
orçamento estavam. Sr. Presidente posteriormente na reunião de 4 de dezembro de 2018 o Sr. Presidente
trouxe novamente à nossa consideração uma proposta de atribuição de um subsídio desta vez para a Junta de
Freguesia de Rebordosa no valor de 10.000€ para aquisição de um trator. Proposta essa à qual os vereadores
do PSD mais uma vez votaram favoravelmente com a seguinte declaração que passo a citar: “espero que no
futuro para situações análogas em outras freguesias, a Câmara Municipal tenha o mesmo tipo de atenção”.
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Posto isto e porque mantemos a nossa coerência de ação e discurso, e esperamos que o Sr. Presidente também
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o comece a fazer, os Vereadores do PSD, solicitam informação relativamente a um pedido da Junta de
Freguesia de Lordelo, que deu entrada nos serviços do município a 3 de Abril de 2019 e que ainda não veio à
nossa consideração, relativo ao apoio para a aquisição de 1 viatura. Sabemos que as propostas que o Sr.
Presidente trouxe á nossa consideração e que nós votamos favoravelmente são de juntas de Freguesia
lideradas pelo Partido Socialista e não queremos acreditar que este pedido ainda não veio à reunião de
executivo só porque é liderada por um Presidente Social-Democrata. Como disse, não queremos acreditar,
mas apenas consideramos estranho que no caso do subsídio atribuído à junta de freguesia de Aguiar de
Sousa o Sr. Presidente ter efetuado o despacho de pagamento a 21 de Dezembro de 2017 e apenas ter enviado
o assunto à Reunião de executivo 1 mês depois para ratificação, ou seja antecipou o pagamento antes de o
trazer à nossa consideração. No caso da junta de Baltar nem pedido dessa autarquia existe, mas sim uma
informação de um técnico do Município a solicitação do Sr. Presidente no dia 19 de janeiro que é despachado
para a Reunião de Câmara nesse mesmo dia. E por último no caso da Junta de Freguesia de Rebordosa, o
pedido de apoio foi efetuado pela junta de freguesia no dia 26 de novembro de 2018 e no dia 28 já tinha
despacho favorável do Sr. Presidente. Assim Sr. Presidente e apenas porque acreditamos que este atraso de
tratamento do pedido desta junta de freguesia, tenha sido fruto do acaso e não por nenhuma perseguição às
freguesias lideradas pelo PSD, e porque não esquecemos a sua declaração quando disse “Câmara Municipal
tem satisfeito todos os pedidos das juntas de freguesia e continuará a faze-lo no futuro” solicitamos ao Sr.
Presidente que este pedido seja remetido à reunião de Executivo para poder ter o mesmo tratamento dos
anteriores.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que lamentou o facto de o Vereador
Dr. Filipe Carneiro, sendo funcionário da Câmara Municipal de Paredes, tenha pedido a sua
mobilidade para a Câmara Municipal de Penafiel dado que seria um excelente funcionário para o
arquivo dado o seu gosto por datas. Observou que talvez desconheça o significado da palavra
análogos dado que para si um carroço é a mesma coisa que uma carrinha de 9 lugares. Observou
que um trator serve para trabalhar e que as Juntas de Freguesia, até pela transferência de
competências que está a ser levada a cabo pelo Município, necessitam de equipamentos para tal o
que se afigura diferente de uma carrinha de 9 lugares. Realçou que o assunto não está descartado,
está a ser analisado, pelo que, a seu tempo, será conhecido o apoio a disponibilizar à Junta de
Freguesia de Lordelo. Defendeu que, se o pedido tivesse sido para um trator talvez já tivesse sido
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2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2019/06/07 - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, a ata da reunião ordinária do Executivo Municipal, realizada no passado
dia 07 de junho e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão. --------------------------------Sendo 15.00 horas, o Senhor Vereador Dr. Paulo Silva, passou a tomar parte nos trabalhos. ---------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019/06/07. -------------------------------------------------------------------------3 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 2019/06/12 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, a ata da reunião extraordinária do Executivo Municipal, realizada no
passado dia 12 de junho e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão. --------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DA
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2019/06/12. ---------------------------------------------------------------4 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2019/06/17 - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, a ata da reunião ordinária do Executivo Municipal, realizada no passado
dia 17 de junho e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão. --------------------------------Tomou a palavra o Vereador Dr. Rui Moutinho que referiu o seguinte: “Relativamente à ata da
reunião que se realizou no dia 17/06, pretendemos aprová-la mas desde que seja efetuada uma pequena
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correção dado que, se bem se recorda, no ponto 27 e quando se falava do orçamento para o Handball Cup, até
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através da informação do seu chefe de gabinete, eu tinha questionado qual era o valor que estava previsto no
orçamento e o Senhor Presidente referiu que o valor era de 40 mil euros. Essa sua afirmação não está
refletida na ata, portanto, gostava que ela ficasse a constar da ata. No fundo, a minha intervenção, entre
outras coisas, foi fazer-lhe essa pergunta e no seguimento da minha pergunta o Senhor respondeu e isso não
consta da ata. Nada temos a obstar, mas queremos que fique registada essa pequena correção.” ---------------Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que sugeriu que o ponto fosse retirado da
ordem do dia para as devidas correções após audição da gravação. Admitiu poder ter referido um
valor de cerca de 40 mil euros dada a existência de um donativo para uma associação e de valores
residuais. Lembrou que o que está acordado é que as alterações devem ser solicitadas com
antecedência e reiterou que o assunto fosse retirado da ordem de trabalhos. ----------------------------O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO DA ORDEM DO DIA. ------------------------------------------5 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO
Foi presente à reunião, para conhecimento, o resumo diário de tesouraria referente ao dia três de
julho do corrente ano, tendo a Câmara Municipal tomado conhecimento da existência dos
seguintes saldos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: quatro milhões setecentos e três mil novecentos e quatro euros e
oitenta e nove cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões quatrocentos e quarenta e seis mil duzentos e
oitenta e quatro euros e dezoito cêntimos. -------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. -----------------------------------------------------6 - 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, trinta e nove mil e
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vinte e seis, datada de vinte e cinco de junho do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal,
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para conhecimento, a relação de pagamentos efetuados no período de catorze de onze a vinte e
um de junho do corrente ano, no montante de trezentos e setenta e três mil duzentos e cinquenta e
seis euros e noventa e nove cêntimos. -------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. -----------------------------------------------------7 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 13ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2019 MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 11ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

DE

ATIVIDADES

MUNICIPAIS

10ª

ALTERAÇÃO

ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 8ª
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO
Foi presente *à reunião, para conhecimento, a modificação ao orçamento, 13ª alteração orçamental
ano 2019 - modificação ao orçamento da despesa, 11ª alteração orçamental - modificação ao Plano
de Atividades Municipais, 10ª alteração orçamental - modificação ao Plano Plurianual de
Investimentos, 8ª alteração orçamental. ----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. -----------------------------------------------------8 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação com o número de identificação de processo geral
quarenta mil trezentos e cinquenta e oito, datada de um de julho do corrente ano, proveniente da
Divisão Administrativa – Secção de Expediente, Serviços Gerais e Taxas e Licenças, a remeter ao
Executivo Municipal, 06 processos relacionados com pedidos de isenção do pagamento de taxas. –
Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR OS PEDIDOS DE
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS DAS LICENÇAS INERENTES À
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9 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXAS - PARA RATIFICAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação com o número de identificação de processo geral
quarenta mil trezentos e oitenta e cinco, datada de um de julho do corrente ano, proveniente da
Divisão Administrativa – Secção de Expediente, Serviços Gerais e Taxas e Licenças, a remeter ao
Executivo Municipal, para ratificação, 07 processos relacionados com pedidos de isenção do
pagamento de taxas. –----------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, RATIFICAR OS DESPACHOS
DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ISENTARAM AS ENTIDADES
CONSTANTES DA INFORMAÇÃO, DO PAGAMENTO DE TODAS AS TAXAS DAS LICENÇAS
PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS. ---------------------------------------------------------------------------10 - TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE GANDRA - APROVAÇÃO DE VIAS, VIA ROTA DOS
MÓVEIS I E VIA ROTA DOS MÓVEIS II - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Planeamento, com o número
de identificação de processo geral, trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco, datada de sete
de junho do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal, as partes escritas e desenhadas sobre
a toponímia na freguesia de Gandra, na Via Rota dos Móveis I e Via Rota dos Móveis II. ------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A TOPONÍMIA NA
FREGUESIA DE GANDRA, NA VIA ROTA DOS MÓVEIS I E VIA ROTA DOS MÓVEIS II, NOS
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PRECISOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA. -------------------------------------------------------
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11 - TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE REBORDOSA - APROVAÇÃO DA VIA ROTA DOS
MÓVEIS I, VIA ROTA DOS MÓVEIS II E RUA JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Planeamento, com o número
de identificação de processo geral, trinta e cinco mil trezentos e sessenta e oito, datada de sete de
junho do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal, as partes escritas e desenhadas sobre a
toponímia na freguesia de Rebordosa, na Via Rota dos Móveis I, Via Rota dos Móveis II e Rua
Joaquim Moreira dos Santos. ------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A TOPONÍMIA NA
FREGUESIA DE GANDRA, NA VIA ROTA DOS MÓVEIS I, VIA ROTA DOS MÓVEIS II E RUA
JOAQUIM

MOREIRA

DOS

SANTOS,

NOS

PRECISOS

TERMOS

DA

PROPOSTA

APRESENTADA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------12 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE PROC. 113/17LI, EM QUE É REQUERENTE ELVIRA
MARIA BARBOSA SANTOS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um despacho proveniente do Pelouro do Planeamento e Urbanismo,
Divisão de Gestão Urbanística, datado de vinte e quatro de junho do corrente ano, a remeter ao
Executivo Municipal, o processo número 113/17LI, em nome de Elvira Maria Barbosa Santos,
para que seja declarada a sua caducidade. -------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A CADUCIDADE
DO PROCESSO 113/17LI, EM NOME DE ELVIRA MARIA BARBOSA SANTOS, NOS TERMOS E
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13 - PROPOSTA APRESENTADA PELO REQUERENTE DO PROC.N.º134/19LI - JORGE
MIGUEL REIS ROCHA, RELATIVA AO TRAÇADO DO ARRUAMENTO PREVISTO NO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um despacho proveniente do Pelouro do Planeamento e Urbanismo,
Divisão de Gestão Urbanística, datado de vinte e quatro de junho do corrente ano, relacionado
com uma proposta apresentada por Jorge Miguel Reis Rocha, referente ao traçado do arruamento
previsto no Plano Diretor Municipal. -------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A PROPOSTA
APRESENTADA POR JORGE MIGUEL REIS ROCHA – PROCº Nº 134/19LI, NOS PRECISOS
TERMOS DA INFORMAÇÃO TÉCNICA. -------------------------------------------------------------------------14 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO DE UM ARMAZÉM COM A
ÀREA DE 250,0M2 DE APOIO AO POMAR DE KIVIS, EM QUE É REQUERENTE PAULO
JORGE REIS CARNEIRO COSTA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um despacho proveniente do Pelouro do Urbanismo, Divisão de Gestão
Urbanística, datado de vinte e sete de junho do corrente ano, a propor ao Executivo Municipal, no
âmbito do processo número 104/19G, em nome de Paulo Jorge Reis Carneiro Costa, residente no
lugar do Salto, freguesia de Aguiar de Sousa, a declaração de reconhecimento de interesse público
municipal de um armazém. –------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Vereador Dr. Rui Moutinho que referiu o seguinte: “Senhor Presidente, nada temos a
obstar relativamente a esta proposta. É nosso entender que devia ser deliberado, sob condição ou reserva de
revogação, se eventualmente o fim que venha a ser dado num futuro próximo seja diferente daquele que é a
razão pela qual se vai dizer que o empreendimento tem interesse porque é uma instalação agrícola. Se não o
fizermos, estamos a legalizar ou a possibilitar a construção de um equipamento e amanhã esse equipamento
pode ser utilizado para um fim completamente diferente daquele que hoje se pretende dar. Nada temos a
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obstar à declaração do interesse público no empreendimento, mas gostaríamos que ficasse essa reserva para
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que ficasse salvaguardado o efetivo fim que se pretende e que justifica a declaração.” ----------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, face à intervenção do Vereador
Dr. Rui Moutinho, sugeriu que o assunto fosse retirado da ordem de trabalhos para que fossem
consultados os técnicos. Adiantou que não pretende que subsistam dúvidas relativamente ao
mesmo que terá igualmente de ser presente à Assembleia Municipal. -------------------------------------O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO DA ORDEM DE TRABALHOS NO SENTIDO DE SER
AFERIDA A POSSIBILIDADE DA DELIBERAÇÃO SER TOMADA SOB RESERVA DE
REVOGAÇÃO E NA CONDIÇÃO RESOLUTIVA CASO AQUELE EDIFÍCIO DEIXE DE SER DE
APOIO À EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA. ----------------------------------------------------------------------------15 - TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE
S.PEDRO EM GONDALÃES, PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DAS MARCHAS - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação com o número de identificação de processo geral dez mil
oitocentos e noventa e dois, datada de dezoito de fevereiro do corrente ano, proveniente do
Pelouro de Dinamização Cultural e Turismo, relacionado com a transferência de uma verba no
valor de 900 euros para a Fábrica da Igreja da Paróquia de S. Pedro em Gondalães, para apoio na
realização das marchas. –-----------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A

CÂMARA

MUNICIPAL

DELIBEROU

POR

UNANIMIDADE,

APROVAR

A

TRANSFERÊNCIA DE UMA VERBA NO VALOR DE NOVECENTOS EUROS PARA A
FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE S. PEDRO EM GONDALÃES, PARA APOIO NA
REALIZAÇÃO DAS MARCHAS. ------------------------------------------------------------------------------------16 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À PARÓQUIA DE S. MIGUEL DE GANDRA, PARA CUSTEAR
A COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE UMA BARRACA PARA VENDA DE PRODUTOS NAS
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FESTAS DA CIDADE - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Foi presente à reunião, um email com a referência 2019,ECM,E,01,6083, datado de quatro de junho
do corrente ano, proveniente da Paróquia de S. Miguel de Gandra, a solicitar um subsídio no
valor de 350 euros para custear o aluguer de uma barraca para venda de produtos nas festas da
Cidade de Gandra. –------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE
UMA VERBA NO VALOR DE TREZENTOS E CINQUENTA EUROS PARA CUSTEAR AS
DESPESAS COM O ALUGUER DE UMA BARRACA PARA VENDA DE PRODUTOS NAS
FESTAS DA CIDADE DE GANDRA. -------------------------------------------------------------------------------17 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO FOLCLÓRICO DE CÊTE, PARA APOIO À
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE" NO MOSTEIRO
DE CÊTE - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um email com a referência, 2019,ECM,E,01,6068, datado de vinte e oito de
maio do corrente ano, proveniente do Grupo Folclórico de Cête, a solicitar a atribuição de um
subsídio para apoio na organização do “Festival Internacional de Folclore”. –---------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE
UM SUBSÍDIO NO VALOR DE QUINHENTOS EUROS PARA APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO
“FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE”. --------------------------------------------------------------18 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE DANÇA - WAB FAM - PARA APOIO À
REALIZAÇÃO DAS MARCHAS DE S. PEDRO EM CÊTE - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um ofício proveniente da Junta de Freguesia de Cête, a solicitar a
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atribuição de um subsídio no valor de 3 mil euros à Associação de Dança – Wab Fam para ajuda
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na realização das marchas de S. Pedro de Cête. ------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o presente pedido é
análogo ao do ponto 15 assim como o respetivo subsídio a atribuir. Observou que, de forma não
análoga, quem preside à Junta de Freguesia que abrange o território de Gondalães é um
Presidente do PS e quem preside à Junta de Freguesia de Cête, é um Presidente do PS. Destacou
que, o subsídio a atribuir é análogo e lamentou o facto dos vereadores da oposição não terem feito
referência a tal facto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE
UM SUBSÍDIO NO VALOR DE NOVECENTOS EUROS À ASSOCIAÇÃO DE DANÇA WAB
FAM PARA AJUDA NA REALIZAÇÃO DAS MARCHAS DE S. PEDRO DE CÊTE CONFORME
DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. ----------------------------------19 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE
ALBERTO BARBOSA COELHO, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE
APOIOS SOCIAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, dez mil trezentos e setenta e um, datada de dezassete de junho do
corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal, o relatório social e respetivo parecer técnico,
referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em que é requerente Alberto Barbosa
Coelho, da freguesia de Gandra. -------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E AO ABRIGO DO ARTIGO 12º, DO
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS, O PEDIDO DE
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20 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE
MARIA ELISABETE DIAS DE SOUSA CARDOSO, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, dez mil trezentos e setenta e quatro, datada de dezoito de junho
do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal, o relatório social e respetivo parecer técnico,
referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em que é requerente Maria Elisabete
Dias de Sousa, da freguesia de Baltar. -------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E AO ABRIGO DO ARTIGO 12º, DO
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS, O PEDIDO DE
APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA ELISABETE DIAS DE
SOUSA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA, EM QUE É
REQUERENTE RITA SLVA NUNES LAGE, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, onze mil setecentos e cinquenta e nove, datada de vinte e um de
junho do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal, o relatório social e respetivo parecer
técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de prótese dentária, em que é requerente Rita
Silva Nunes Lage, da freguesia de Rebordosa. ---------------------------------------------------------------------
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Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------------------
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E AO ABRIGO DA ALÍNES D) DO ARTIGO 4º, DO
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS, O PEDIDO DE
APOIO PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA EFETUADO POR RITA SILVA NUNES
LAGE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE
MARIA JOSÉ SILVA DIAS, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE
APOIOS SOCIAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, catorze mil trezentos e setenta e oito, datada de vinte e um de
junho do corrente ano, a remeter ao Executivo Municipal, o relatório social e respetivo parecer
técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em que é requerente Maria
José Silva Dias, 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 ARTIGO 12º, DO
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS, O PEDIDO DE
APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA JOSÉ SILVA DIAS. -------23 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE
JORGE MANUEL DE JESUS NASCIMENTO, NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, dez mil e quinze, datada de dezassete de junho do corrente ano, a
remeter ao Executivo Municipal, o relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido
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de apoio para aquisição de medicação, em que é requerente Jorge Manuel de Jesus Nascimento,
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da freguesia de Sobreira. -----------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E AO ABRIGO DO ARTIGO 12º, DO
REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS, O PEDIDO DE
APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR

JORGE MANUEL DE JESUS

NASCIMENTO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
DA SOBREIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CARRINHA DE 9 LUGARES - PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião um email com a referência, 2019,ECM,E,01,6065, datado de vinte e três de
maio do corrente ano, proveniente da APDIS – Associação para o Desenvolvimento Integral da
Sobreira, a solicitar a atribuição de um subsídio para ajuda na aquisição de uma carrinha de 09
lugares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o assunto ora em discussão
era em tudo análogo a um outro destinado a uma associação de Mouriz visando a atribuição de
um subsídio para aquisição de uma viatura de 9 lugares e em que foi atribuído exatamente o
mesmo valor. Destacou que, situações análogas são tratadas de forma análoga. ------------------------Foi dada a palavra a palavra ao Vereador Dr. Rui Moutinho que referiu o seguinte: “Senhor
Presidente, a minha sogra foi professora primária e se calhar ela terá uma explicação para o facto de o senhor
estar a repetir tantas vezes o termos que é para nunca mais se esquecer dele. Já percebi que o senhor
aprendeu hoje una palavra nova que é analogia. Relativamente a esta questão, nós vamos perguntar-lhe
novamente

quais são os critérios com base nos quais são os serviços técnicos que definem quais são as

instituições a ser apoiadas e qual o montante com que dever ser apoiada esta ou aquela instituição. Isto
porquê? Porque o senhor resiste a dar-nos esta informação e mudou a sua política, deixou de ser o senhor os
vereadores eleitos pelo Partido Socialista a propor os montantes a atribuir e as instituições que pretende
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apoiar. Por isso mesmo, diga-nos, senhor Presidente, com base em que critérios, quem é que aprovou esses
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critérios, quando e como, para que nós não fiquemos aqui na dúvida se o senhor não pretende, de facto,
nunca os definindo, ficar com a possibilidade de, não por analogia mas com uma margem de
discricionariedade que é violadora dos Princípios Constitucionais da Legalidade e da Igualdade, atribuir da
forma e pelo valor que muito bem entender. Portanto, a questão é muito simples senhor Presidente: quando,
quais e por quem é que foram aprovados os critérios de atribuição de subsídios às instituições deste
Concelho.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que as situações são
analisadas caso a caso atendendo à situação concreta em causa e lançou o repto ao vereador Dr.
Rui Moutinho para elaborar uma proposta de regulamento para atribuição de subsídios para ser
discutido dado que durante tantos anos nunca se lembraram de o fazer. ----------------------------------Interveio o Vereador Dr. Rui Moutinho que referiu: “A sua capacidade de memória não atinge tanto.
Eu sou vereador desta Câmara desde 21 de outubro de 2017, se calhar o Senhor não se recordará. O senhor
esteve nesta Câmara como vereador durante 8 anos e agora como Presidente desde 21 de outubro de 2017
nunca apresentou essa proposta o que significa que, ou não tem capacidade para ou então, sinceramente,
andou aqui a fazer férias.” -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Municipal defendeu que enquanto vereador nunca sentiu
necessidade “para” o que considerou como ser algo diferente sendo certo que sabe perfeitamente o
que é ou não análogo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE
UM SUBSÍDIO NO VALOR DE DOIS MIL EUROS À APDIS – ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA SOBREIRA, PARA AJUDA NA AQUISIÇÃO DE UMA
CARRINHA DE 09 LUGARES. ---------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Dr. Rui Moutinho, em nome do PSD proferiu a seguinte declaração de voto: “Votamos
a favor a atribuição do subsídio a esta instituição, sendo certo que continuamos a não saber qual é o critério
com base no qual são apresentadas as propostas e o montante a atribuir a cada uma das instituições do
Concelho certamente porque o que se pretende é deixar margem de discricionariedade para que o senhor
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Presidente e os vereadores eleitos pelo PS possam apoiar quem muito bem querem da forma como muito bem
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querem.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 - CLUBE AMIGOS DA PETANCA - ATRIBUÍÇÃO DE SUBSÍDIO E APROVAÇÃO DO
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO
Foi presente à reunião, um email com a referência, 2019,ECM,E,01,6084, datado de onze de junho
do corrente ano, a solicitar a atribuição de um subsídio para ajuda na organização do Torneio
Internacional da Petanca Lordelo, a realizar no próximo dia 10 de agosto. -------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATRIBUIÇÃO DE
UM SUBSÍDIO NO VALOR DE MIL EUROS AO CLUBE AMIGOS DA PETANCA PARA AJUDA
NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL DA PETANCA LORDELO, A
REALIZAR NO PRÓXIMO DIA DEZ DE AGOSTO BEM COMO A RESPETIVA MINUTA DO
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO. ----------------------------------26 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - EVENTO PAREDES HANDBALL CUP 19 PARA RATIFICAÇÃO
Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, trinta e nove mil oitocentos e trinta e três, datada de vinte e oito
de junho do corrente ano, relacionada com a necessidade da criação de um fundo de maneio no
âmbito do evento “Paredes Handball Cup’19”. ------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O DESPACHO DO
SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A CRIAÇÃO DE UM
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FUNDO DE MAEIO NO VALOR DE QUINHENTOS EUROS, NO ÂMBITO DO EVENTO
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“PAREDES HANDBALL CUP’19”, NOS PRECISOS TERMOS DA INFORMAÇÃO. ------------------27 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Não se registaram quaisquer pedidos de intervenção. -----------------------------------------------------------

--- 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 quinze minutos, pelo Senhor Presidente, foi declarada encerrada a
presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- E eu, Arménia Sílvia Braga Pereira, Licenciada e Técnica Superior, 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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