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QUADRIÉNIO 2013/2017 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES, 

REALIZADA NO DIA 2 DE MARÇO DE 2016 

 

--- Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezasseis, no Edifício dos Paços do 

Concelho, reuniu o executivo Municipal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor 

CELSO MANUEL GOMES FERREIRA, Presidente da mesma Câmara Municipal, com a 

presença dos Vereadores Senhores:------------------------------------------------------------------------- 

 

PEDRO DINIS SILVA MENDES, MARIA HERMINIA GUEDES MOREIRA, MANUEL 

FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA, CANDIDO JOAQUIM VENDA MOREIRA 

BARBOSA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, BEATRIZ SOFIA GOMES 

MEIRELES, HELDER RODRIGO DE SOUSA RIBEIRO, JOSE LUIS GARCES ALVES DE S 

 

--- A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Diretor do 

Departamento dos Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros da Câmara 

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

 

  

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

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

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

Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida que solicitou que, na 

próxima reunião, lhe seja facultado o número de refeições escolares que são servidas em 

cada um dos centros escolares, bem como quantas delas estão a ser pagas a IPSS. 

Continuando disse que iria abordar três questões que foram colocadas na passada sessão 

da Assembleia Municipal e tão só e apenas porque não foi ali dada resposta e gostaria de 

as ver respondidas. Perguntou então se antes da adjudicação do parque de 

estacionamento iria ser feita uma nova reunião com os comerciantes pois que na anterior 

ficou decidido que haveria uma nova após a aprovação do projeto na sua versão final. 

Disse que o líder da bancada do CDS na Assembleia Municipal perguntou o que iria fazer 

o senhor Presidente da Câmara relativamente a uma carta que lhe foi enviada pelo diretor 

do Departamento dos Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros e que também 

lhe perguntou o que iria fazer relativamente a duas adjudicações feitas diretamente a um 

apicultor que é irmão do senhor Vereador Dr. Pedro Mendes e, como referiu, dado que 

não houve resposta a qualquer uma delas, gostaria pois que estas fossem dadas.------------- 

Foi seguidamente dada a palavra à senhora Vereadora Dra. Beatriz Meireles que solicitou 

que, se possível ainda na presente reunião, lhe era facultada cópia do regulamento 

municipal de atribuição de menções honrosas e perguntou se era possível a atribuição a 

eleitos locais ainda no exercício de funções. Ainda no uso da palavra sugeriu que fossem 

colocados rails no sentido descendente da CRIP no local onde ainda recentemente se deu 

um acidente mortal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi dada depois a palavra ao senhor Vereador José Sá que perguntou se a Câmara 

Municipal fez ou está a pensar fazer alguma vistoria ao estado de conservação e 

estabilidade da ponte da Rota do Românico que já estava debilitada e agora com as obras 

na estrada nacional em Penafiel e com a maior afluência de trafego, aconselha à 
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prevenção de eventuais riscos.------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada seguidamente a palavra ao senhor Vereador Dr. Pedro Mendes que, reportando-

se ao arquivamento por parte do Ministério Público da queixa apresentada pelo PS contra 

o senhor Presidente da Câmara sobre uma alegada falsificação de documentos aquando 

da aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2015, perguntou ao senhor 

Vereador Dr. Alexandre Almeida se pretendia apenas fazer chicane política ou pretendia 

ofender o bom nome do senhor Presidente.---------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida que disse que nunca os 

vereadores do PS pretenderam fazer chicane política e que sobre esta questão já tinha sido 

dada resposta na Assembleia Municipal mas que, como referiu, se estavam desatentos, 

volta a reiterar que afinal o PS tinha razão pois até o Tribunal de Contas, instado a dar 

parecer no processo, veio referir que, caso aquelas escolas não tivessem sido passadas 

para a AMIParedes o resultado apurado do passivo seria muito superior e desse mesmo 

parecer também consta que já foi alertado o Município para a racionalização dos valores 

inscritos nos orçamentos como receita de venda de património mas nunca concretizados.- 

Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara que afirmou que, tal como resulta da 

intervenção do senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida, não restam dúvidas acerca da 

ma fé que teve com aquela queixa pois até mesmo naquela sessão da Assembleia 

Municipal um membro do PS admitiu que a queixa apenas foi usada para fazer combate 

político. Continuando disse que apresentar uma queixa dizendo que houve falsificação de 

documentos pelo facto de haver a inclusão de uma determinada receita em documentos 

visados por um Revisor Oficial de Contas, só pode ser resultante de ma fé.--------------------- 

Ainda no uso da palavra disse que já está agendada uma vistoria com o gabinete de 

arqueologia pelo facto de ser uma obra de arte classificada. Disse ainda que quanto ao 

estacionamento e uma vez que não se tornou tecnicamente viável a alteração do projeto 

apresentado e porque, desta forma, será aquele que já foi apresentado aos comerciantes, 

não se justifica nova reunião. Disse também que, quanto à carta nada há para dizer.--------- 

Foi dada seguidamente a palavra ao senhor Vereador Dr. Manuel Fernando que disse que 

no início do ano de 2015, numa reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil ficou 

decidido que o Serviço Municipal de Proteção Civil deveria estar precavido para a 

eventual necessidade de exterminação de ninhos da vespa velutina e, como tal, era 
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necessário o serviço de um apicultor, razão pela qual foi efetuada uma consulta a vários e 

o que apresentou o melhor preço foi o Engº. Luis Mendes, tendo sido abatidos cerca de 

124 ninhos naquele ano. Disse ainda que, pese embora no presente ano se mantenha a 

necessidade de exterminação de outros ninhos, aquele apicultor já demonstrou 

indisponibilidade para manter a prestação do serviço por força dos comentários de que 

tem sido alvo, facto que levou a que os serviços municipais, até porque entretanto já 

adquiriram conhecimentos sobre os métodos de exterminação, se estão a organizar para, 

em período de trabalho extraordinário, uma vez que o serviço tem de ser feito de noite, 

assegurar aquela exterminação.----------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Pedro Mendes que disse que 

sente muito orgulho no seu irmão e no trabalho que este desenvolve e que esta 

preocupação do senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida apenas demonstra a sua 

pequenez pois utiliza todos os meios para fazer chicane política, inclusive situações claras 

em que a adjudicação decorreu de procedimento concursal.---------------------------------------- 

Novamente no uso da palavra o senhor Presidente disse que a Câmara Municipal já fez 

intervenção na CRIP, após a qual não houve mais acidentes, exceto este que se lamenta 

mas que ficou provado que apenas se ficou a dever a excesso de velocidade. ------------------ 

  

2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016/02/17 - PARA 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

 

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia 

dezassete de fevereiro de dois mil e dezasseis 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 DE 

17/02/2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

5/16,1



 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 5/16 

Data Reunião - 2016/03/02 

 

_________________ 

 

_________________ 

Página 6 de 17 
 

3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO 

 

  

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia um de março, tendo 

a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: ---------------

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, quinhentos 

e oitenta euros e noventa e dois cêntimos.--------------------------------------------------

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, 

duzentos e setenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos.---------------------------------------- 

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

 

  

4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO   

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos, 

Administrativos e Financeiros, Divisão de Contabilidade e Finanças, com o número de 

identificação de processo geral, onze mil oitocentos e vinte e oito, datada de vinte e três 

de fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para conhecimento, a relação de 

pagamentos efetuados no período de oito a dezanove de fevereiro.------------------------------- 

  

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

  

5 - ITINERANTAMBITION - EVENTOS E DIVERSÕES,LDA. - PEDIDO DE 

ISENÇÃO    DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO EVENTO "FEIRA POPULAR DE 

PAREDES" - PARA RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos, 

Administrativos e Financeiros, com o número de identificação de processo geral, nove mil 

quatrocentos e setenta e cinco, datada de doze de fevereiro do corrente ano, a remeter ao 
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executivo para ratificação, o despacho do senhor Presidente da Câmara, datado de doze 

de fevereiro, que isentou a ITINERANTAMBITION - Eventos e Diversões, Lda., do 

pagamento de taxas relativas ao evento “Feira Popular de Paredes”, sita no Parque da 

Cidade, de treze de fevereiro a seis de março.----------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DATADO DE DOZE DE 

FEVEREIRO DO CORRENTE, QUE ISENTOU A ITINERANTAMBITION - EVENTOS E 

DIVERSÕES, LDA., DO PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS AO EVENTO “FEIRA 

POPULAR DE PAREDES”, SITUADA NO PARQUE DA CIDADE, DE TREZE DE 

FEVEREIRO A SEIS DE MARÇO.-------------------------------------------------------------------------- 

  

6 - JOÃO PAULO ALVES DOS REIS - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 

TAXAS REFERENTE À LICENÇA DE PROVA DESPORTIVA "9º RAID BTTOMBOS" 

- PARA RATIFICAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Polícia Municipal, com o número 

de identificação de processo geral, nove mil oitocentos e noventa, datada de dezanove de 

fevereiro do corrente ano, a remeter ao executivo para ratificação, o despacho do senhor 

Presidente da Câmara, datado de vinte e quatro de fevereiro do corrente, que isentou  a 

organização BTTOMBOS/ACPORTO do pagamento das taxas relativas à prova 

desportiva “9.º RAID BTTOMBOS”, no dia vinte e oito de fevereiro.----------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O 

DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA, DATADO DE VINTE E 

QUATRO DE FEVEREIRO DO CORRENTE, QUE ISENTOU A BTTOMBOS/ACPORTO 
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DO PAGAMENTO DAS TAXAS RELATIVAS À PROVA DESPORTIVA “9.º RAID 

BTTOMBOS”, NO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO.-------------------------------------------- 

  

7 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO 3º TRIMESTRE DE 2015 - 

AMIPAREDES - AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE PAREDES, E.M., 

S.A., EM LIQUIDAÇÃO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião um ofício da AMIParedes – Agência Municipal de Investimento de 

Paredes, com a referência 08/AMIP/2016, datada de vinte e cinco de fevereiro do 

corrente a remeter, em cumprimento do disposto na alínea e) do número um do artigo 

quadragésimo segundo da Lei número cinquenta barra dois mil e doze, de trinta e um de 

agosto, o Relatório de Execução Orçamental da AMIPAREDES - Agência Municipal de 

Investimento de Paredes, E.M., S.A. – Em liquidação – terceiro trimestre de dois mil e 

quinze.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DO 3º TRIMESTRE DE 2015 - 

AMIPAREDES - AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE PAREDES, E.M., S.A., 

EM LIQUIDAÇÃO, NOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADO.------------------------------ 

 

Finda a discussão e votação do presente assunto, ausentou-se da reunião a senhora 

Vereadora Dra. Beatriz Meireles. --------------------------------------------------------------------------- 

  

8 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DA CHAVE DE HONRA DO MUNICÍPIO AO EX- 

PRESIDENTE DA CÂMARA JOSÉ AUGUSTO GRANJA RODRIGUES DA FONSECA 

- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Foi presente à reunião, uma informação do Gabinete da Presidência, datada de vinte e 
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cinco de fevereiro do corrente, a propor a atribuição da Chave de Honra do Município e o 

título de Cidadão Honorário deste Concelho, ao senhor ex-Presidente da Câmara, José 

Augusto Granja Rodrigues da Fonseca.----------------------------------------------------------------- 

No período de discussão do presente assunto, solicitou e foi dada a palavra ao senhor Vereador 

José Sá o qual disse que veio á cerimónia de entrega da chave de honra ao ex-presidente da 

câmara senhor Jorge Malheiro e revê-se nas razões que presidiram à atribuição dessa 

condecoração, nomeadamente as obras por este encetadas e concretizadas, pelo que, até para não 

ser apanhado de surpresa na cerimónia do próximo sábado, pretende que o senhor Presidente da 

Câmara dê exemplo de algumas obras levadas a efeito durante os mandatos do ex-presidente de 

câmara senhor Granja da Fonseca e que justifiquem aquela atribuição.------------------------------------- 

Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que partilha com o senhor 

Vereador José Sá uma parte do início do seu discurso de sábado e do qual resulta claro que não 

são as eventuais divergências políticas ou de caracter que impedem que se reconheça o trabalho 

desenvolvido por quem o precedeu no exercício deste cargo, tendo inclusive dado como exemplo 

o Dr. Mário Soares e o Prof. Cavaco Silva. Continuando disse que entende que o PS se sinta 

desconfortável e lide mal com o reconhecimento que o PSD faz a figuras ilustres e a autarcas que 

desenvolveram o Concelho de Paredes, muito embora, como referiu, esteja em crer que, pelo 

menos o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida não possa manifestar a sua opinião neste 

preciso ponto porque senão contraria a opinião daqueles que o orientam no seio do PS. -------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

ATRIBUIR A CHAVE DE HONRA DO MUNICÍPIO E O TÍTULO DE CIDADÃO 

HONORÁRIO DESTE CONCELHO, AO SENHOR EX-PRESIDENTE DA CÂMARA, 

JOSÉ AUGUSTO GRANJA RODRIGUES DA FONSECA, NOS PRECISOS TERMOS DA 

PROPOSTA APRESENTADA.------------------------------------------------------------------------------- 

 

O senhor Vereador José Sá apresentou a seguinte declaração de voto: “Voto a favor 

simplesmente pela razão de estarmos a homenagear um ex-Presidente de Câmara.”--------- 

  

5/16,1



 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 5/16 

Data Reunião - 2016/03/02 

 

_________________ 

 

_________________ 

Página 10 de 17 
 

9 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PROCESSO 301/11P, EM NOME DE 

ANTÓNIO JOAQUIM BASTOS MACHADO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

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

Planeamento e Gestão Urbanística, datado de quinze de fevereiro do corrente, a remeter 

ao executivo, para discussão e votação, o processo número trezentos e um barra onze P, 

em nome de António Joaquim Bastos Machado, para que seja declarada a sua 

caducidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

DECLARAR A CADUCIDADE DO PROCESSO 301/11P, EM NOME DE ANTÓNIO 

JOAQUIM BASTOS MACHADO, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO 

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

  

10 - ISENÇÕES DO PAGAMENTO DA TRSU - DIFICULDADES ECONÓMICAS - 

PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Ambiente, Divisão do Ambiente, 

com o número de identificação de processo geral onze mil trezentos e doze, datada de 

vinte e dois de fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, 

vinte e dois processos de isenção do pagamento da tarifa de resíduos sólidos urbanos, 

objeto de parecer técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social, e anulação de dívidas 

existentes, em todas as situações em que a mesma se aplique.-------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 
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APROVAR, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DOS RELATÓRIOS 

SOCIAIS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, COM EXCEÇÃO DO UTENTE 5.115 E DO CLIENTE N.º 3.139.427, CUJA 

ISENÇÃO A CONCEDER É PARCIAL (50%), BEM COMO A ANULAÇÃO DA DÍVIDA 

EXISTENTE, EM TODAS AS SITUAÇÕES EM QUE A MESMA SE APLIQUE, 

CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA.---------------------------------------------------- 

Compareceu novamente e reiniciou a sua presença nos trabalhos a senhora Vereadora 

Dra. Beatriz Meireles. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

11 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

PAREDES E A ÁREA METROPOLITANA DO PORTO - PARA DISCUSSÃO E 

VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, onze mil trezentos e noventa, datada de vinte e dois de 

fevereiro do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, a minuta do 

Protocolo de Cooperação entre o Município de Paredes e a Área Metropolitana do Porto.-- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA 

DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAREDES E A ÁREA 

METROPOLITANA DO PORTO, NOS TERMOS PROPOSTOS.----------------------------------- 

  

12 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É 

REQUERENTE FERNANDA FERREIRA SOUSA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 
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identificação de processo geral, cinquenta e oito mil duzentos e sessenta e sete, datada de 

vinte e oito de janeiro, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social 

e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para pagamento da renda, em 

que é requerente Fernanda Ferreira de Sousa.----------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA, EFETUADO POR FERNANDA 

FERREIRA SOUSA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E 

RESPETIVO PARECER TÉCNICO.------------------------------------------------------------------------ 

  

13 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É 

REQUERENTE SUSANA MARISA BARBOSA SILVA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, três mil duzentos e noventa e seis, datada de quinze de 

fevereiro do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório 

social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para pagamento da renda, 

em que é requerente Susana Marisa Barbosa Silva.----------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA, EFETUADO POR SUSANA MARISA 

BARBOSA SILVA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E 

RESPETIVO PARECER TÉCNICO.------------------------------------------------------------------------ 
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14 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE RENDA, EM QUE É 

REQUERENTE ANTÓNIO AUGUSTO COELHO SOUSA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, seis mil duzentos e oitenta e dois, datada de dezassete de 

fevereiro do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório 

social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para pagamento da renda, 

em que é requerente António Augusto Coelho Sousa.------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA PAGAMENTO DA RENDA, EFETUADO POR ANTÓNIO AUGUSTO 

COELHO SOUSA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E 

RESPETIVO PARECER TÉCNICO.----------------------------------------------------------------------- 

  

15 - PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO HABITACIONAL, EM 

QUE É REQUERENTE MARIA LA-SALETE PACHECO BARBOSA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, oito mil cento e sessenta e três, datada de dezasseis de 

fevereiro do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório 

social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para pagamento da 

mensalidade de crédito habitacional, em que é requerente Maria La-Salete Pacheco 

Barbosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------- 
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO 

DE APOIO PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CRÉDITO HABITACIONAL, 

EFETUADO POR MARIA LA-SALETE PACHECO BARBOSA, NOS TERMOS E 

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E RESPETIVO PARECER TÉCNICO.--------- 

  

16 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É 

REQUERENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SOUSA, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, seis mil cento e trinta e nove, datada de vinte e quatro de 

fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e 

respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em 

que é requerente Maria da Conceição Moreira Sousa.------------------------------------------------

  

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS 

TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE 

MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA SOUSA.------------- 

  

17 - APOIO À MUNÍCIPE SANDRA ALZIRA DE SOUSA SANTOS, NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, onze mil oitocentos e trinta e sete, datada de vinte e 

quatro de fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o 
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relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio, em que é 

requerente Sandra Alzira de Sousa Santos.--------------------------------------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS 

TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, O PEDIDO DE APOIO EFETUADO POR SANDRA 

ALZIRA DE SOUSA SANTOS.------------------------------------------------------------------------------ 

  

18 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO ECONÓMICO AO CENTRO SOCIAL DE CÊTE PARA 

COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

  

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de 

identificação de processo geral, sessenta e oito mil trezentos e setenta e oito barra quinze, 

datada de dezasseis de fevereiro do corrente, a propor ao executivo, a atribuição de um 

apoio económico ao Centro Social de Cete para aquisição de uma cadeira de rodas.---------

  

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS 

TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL E AO ABRIGO DO 

PROGRAMA PAREDES AJUDA +, O PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA 

CADEIRA DE RODAS, EFETUADO PELO CENTRO SOCIAL DE CETE EM PARCERIA 

COM A JUNTA DE FREGUESIA DE CETE.-------------------------------------------------------------  

  

19 - PROCESSOS DE PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXAS DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de 
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identificação de processo geral, doze mil e noventa e quatro, datada de vinte e quatro de 

fevereiro do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, dois pedidos de 

isenção de taxa de frequência nas Piscinas Municipais, acompanhados do relatório social 

e respetivo parecer técnico, emitidos pelo Pelouro de Ação Social.-------------------------------- 

 

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

 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E TENDO POR BASE 

AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE SUSTENTAM AS RESPETIVAS PROPOSTAS DE 

DECISÃO, COM AS QUAIS SE CONCORDA, DEFERIR O PEDIDO DE ANGELINA 

MARIA DE AZEVEDO SOARES, BEM COMO INDEFERIR O PEDIDO DE FERNANDO 

CASIMIRO TORRES DA ROCHA. ------------------------------------------------------------------------- 

  

20 - 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 qualquer inscrição. -------------------------------------------- 

  

 

 

--- 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 cinquenta minutos, pelo Senhor Presidente, foi declarada 

encerrada a presente reunião.--------------------------------------------------------------------------------- 
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--- E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Diretor do Departamento dos Assuntos Jurídicos, 

Administrativos e Financeiros, 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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