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Caro(a) Munícipe,

Ser presidente da uma câmara municipal não é um emprego, nem tão pouco uma profissão, como a de jogador de 
futebol que vai mudando de clube conforme os resultados da época ou do vencimento que lhe oferecem. Por isso, 
quando em 2005 decidi candidatar-me à presidência da Câmara Municipal de Paredes entendi que tinha condi-
ções e vontade de prestar um serviço à comunidade que contribuísse para a preservação do nosso concelho e 
para melhoria da qualidade de vida dos paredenses.

Um dos compromissos que assumi em 2005 foi o da resolução do gravíssimo problema da ETAR situada quase 
no centro da cidade de Paredes. Era um problema por causa dos maus-cheiros que libertava; era um problema 
porque aquela infra-estrutura já não satisfazia as necessidades da população; e porque estava prestes a trans-
formar-se num grave problema ambiental.
 
No entanto, este problema que já tinha quase 30 anos não era de resolução simples: implicava a sintonia com ou-
tros municípios, vontade política do Governo central, investimento avultado, acesso ao financiamento europeu, 
a negociação com centenas de proprietários e persistência, muita persistência.

Tenho bem presente que quando em 2006 avançamos com um investimento para minimizar os impactos da ETAR 
fui violentamente acusado de estar a enganar a população, realizando adaptações na ETAR quando havia pro-
metido a sua demolição.

Mas esse investimento, no valor de 370 mil euros, permitiu melhorar as operações de drenagem, desarenamen-
to, arejamento e desidratação de lamas, aumentando a sua capacidade de tratamento e, ao mesmo tempo, re-
duzimos os maus cheiros em cerca de 70 por cento. O objectivo foi reduzir os efeitos nefastos da ETAR até à 
conclusão de uma nova.

Enquanto atenuávamos o problema da ETAR de Paredes nunca deixamos de perseguir o nosso objectivo: o en-
cerramento definitivo da ETAR e a verdade é que investimentos como este demoram muito tempo a implementar 
e era necessária uma solução intermédia.
 
Em 2008, fruto do empenho e da determinação das Câmaras 
Municipais de Paredes e Penafiel, foram criadas as con-
dições para a instalação da nova ETAR. Os primeiros 
quatros anos foram de negociação com mais de 400 
proprietários com vista à aquisição de 490 parcelas 
de terrenos em 22 freguesias. Um processo negocial 
complicado e demorado, mas bem conduzido: apenas 
2,5 por cento dos casos deram lugar a expropriações.
 
No ano passado a obra arrancou definitivamente. 

Para marcar o início e definir a data de termo, foi colo-
cado junto à ETAR um cartaz com um relógio que anun-
ciava quantos dias restavam até à conclusão da obra. 
Recordo-me que na altura, por ser ano de eleições 
autárquicas, aqueles que durante três dé-
cadas nunca contribuíram para a solu-
ção do problema diziam publicamente 
que se tratava de uma acção de cam-
panha eleitoral. O certo é que, hoje, 
a ETAR de Paredes está encerrada 
e um dos mais graves problemas da 
cidade de Paredes resolvido.
 
Os esgotos que eram tratados em 
Paredes já estão a ser encaminha-
dos para a nova ETAR, em Penafiel. 
Isto significa que em termos de en-
genharia sanitária é um dos equi-
pamentos mais desenvolvidos a 
nível mundial, que cumpre exi-
gências ambientais muito aper-
tadas e que resolve um problema 
imediato a 65 mil pessoas.
 
Se a tudo isto acrescentarmos 
que a obra foi concluída quase 
três meses antes do fim do pra-
zo previsto, podemos afirmar 
com toda a certeza que, mais 
uma vez, fizemos bem as coi-
sas certas.

Celso Ferreira,
Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes
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etar de paredes 
encerra finalmente

investimento de 17 milhões de euros resolve problemas de saneamento de 65 mil habitantes de paredes e penafiel

A Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) no centro de 
Paredes está a ser definitivamente 
encerrada, sendo substituída pela 
moderna estação de Paço de Sousa, 
Penafiel, que já está em fase de fun-
cionamento experimental.
 O novo Sistema Multimunicipal 
de Saneamento da Bacia do Sousa, 
que significou um investimento de 
17 milhões de euros, é um ambi-
cioso projeto que começou a ser 
preparado em 2008, em estreita 
colaboração entre a SimDouro, em-
presa do grupo Águas de Portugal, 
e as Câmaras Municipais de Pare-
des e Penafiel, com o objectivo de 
resolver de forma definitiva e efi-
caz os problemas de saneamento a 
cerca de 65 mil habitantes dos dois 
concelhos.

“trata-se do cumprimento 
de um compromisso 
político firme.”

“Esta solução só foi possível graças 
ao empenho e determinação das 
Câmaras de Paredes e Penafiel, que 
criaram as condições para a insta-
lação da nova estação. O empenho 
da SimDouro também foi impor-
tante, tal como a compreensão de 
todos os presidentes de Junta de 
Freguesia que há muito esperavam 
por esta solução”, diz o Presidente 
da Câmara Municipal de Paredes, 

Celso Ferreira, o Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes, não 
esconde a satisfação quando fala 
do fecho da estação na sede do con-
celho. “Prometemos tirar a ETAR 
do centro da cidade e cumprimos. E 
quando há governantes que dizem 
que fazem e fazem mesmo, os elei-
tores só têm que ficar satisfeitos”, 
congratula-se, reforçando: “A cida-
de recuperou o direito à qualidade 
de vida e isso só foi possível porque 
me envolvi pessoalmente e exigi 
que o plano fosse implementado. 
Durante todos estes anos, muitos 
falaram, mas nada conseguiram. 

a cidade recuperou 
a dignidade o direito 
À qualidade de vida

Eu prometi e cumpri!”
 “Este é um dia histórico para 
Paredes. Mas não pretendo 
gratidão, apenas respeito pelo 
trabalho sério que temos feito. 
Este executivo da Câmara Mu-
nicipal de Paredes é o melhor 
desde o 25 de abril”, enaltece 
Celso Ferreira, fazendo ainda 
uma promessa: “Não termino 
este meu terceiro mandato sem 
deixar resolvidos todos os gra-
ves problemas que Paredes ti-
nha quando assumi as funções 
de Presidente da Câmara”.

Celso Ferreira.
 “A ETAR de Paredes nunca devia 
ter sido construída naquele local. 
Gerou um desconforto profundo 
aos habitantes da cidade e preju-
dicou muito a sua população, pelo 
que é um grande feito acabar com 
este erro. Trata-se do cumprimen-
to de um compromisso político fir-
me”, lembra o autarca.
 Com cerca de 30 anos, a ETAR de 
Paredes funcionava há muito aci-
ma da sua capacidade. A nova esta-
ção tem soluções tecnologicamente 
avançadas e capacidade para tratar 
os esgotos de 65 mil habitantes, num 
primeiro momento, e de 80 mil na 
segunda fase do projeto. O novo Sis-
tema de Saneamento da Bacia do 
Sousa implicou, entre outros investi-
mentos, a construção de cerca de 50 
km de intercetores, de 2,3 km de con-
dutas elevatórias e de duas estações 
elevatórias, para além da aquisição 
de 490 parcelas de terrenos em 22 
freguesias. Além da ETAR de Pare-
des, também as Mini ETAR de Baltar 
e Besteiros serão desativadas.
 A SimDouro é uma empresa do 
grupo Águas de Portugal constituí-
da, em 2009, para garantir a recolha, 
tratamento e devolução ao meio re-
cetor, em condições ambientalmente 
corretas, dos efluentes produzidos 
pelos municípios de Arouca, Baião, 
Castelo de Paiva, Cinfães, Paredes, 
Penafiel e Vila Nova de Gaia.
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A Estação de Tratamento de 
Águas Residuais de Paredes foi 
construída em 1987, entrando 
em funcionamento em janeiro de 
1993. Estava dimensionada para 
uma população de 23.000 habi-
tantes - equivalente a um caudal 
médio de 2700 m³/dia. O caudal 
médio de tratamento era, à altura 
do encerramento das instalações, 
de 4000 m3/dia, muito superior 
ao previsto, daí a necessidade de 
substituição, já que não havia ca-
pacidade de expansão.
 Esta ETAR tinha um tratamen-
to do tipo secundário, sendo a sua 
fase sólida (lamas), após digestão, 
encaminhada para desidratação 
ao ar livre em 12 leitos de secagem, 
no processo que mais contribuiu 

problema considerado o maior erro 
de ordenamento de territÓrio da 
cidade resolvido ao fim de 21 anos

para o empobrecimento da qualida-
de de vida dos paredenses, em fun-
ção dos cheiros que originava por 
não haver desodorização.
 Assim, ao longo da exploração e 
manutenção da ETAR, foram efetu-
adas diversas melhorias, a mais im-
portante das quais em 2006, quando 
a Câmara Municipal de Paredes, já 
liderada por Celso Ferreira, lançou 
um concurso público para um inves-
timento no valor de 370.000 euros, 
que permitiu melhorar as operações 
de gradagem, desarenamento, are-
jamento e desidratação de lamas. As 
obras de beneficiação da ETAR ter-
minaram em setembro de 2007.
 A grande mais-valia do investi-
mento assentou na alteração do 
sistema de tratamento de lamas, 

com a instalação de uma centrífu-
ga e com desodorização do edifício 
de desidratação, permitindo assim 
eliminar os leitos de secagem. A 
solução provocou uma diminuição 
drástica dos cheiros emanados pela 
instalação, contribuindo para a re-
dução do impacte da ETAR na popu-
lação residente envolvente.
 Agora, 21 anos depois, o proble-
ma está definitivamente resolvido. 
A ETAR está a ser limpa até outubro 
e depois será desmantelada, após o 
que será alvo de um projeto de re-
qualificação para a instalação “de 
um equipamento bom para a cida-
de”, como promete o Presidente da 
Câmara da Paredes. No recinto fica 
apenas a estação elevatória, que 
não produz lamas nem cheiros.

com um investimento municipal de 370 mil euros pelo meio

O sistema da ETAR de Paço de 
Sousa custou no total de 17 mi-
lhões de euros e foi financiado 
em 70% pela União Europeia?

A obra demorou apenas um ano 
a ser concluída, mas que as ne-
gociações prévias se desenrola-
ram ao longo de quatro anos?

Os quatro anos se justificaram 
pela necessidade de negociar 
com 400 proprietários?

O processo negocial foi tão bem 
conduzido que só houve expro-
priações em 2,5% dos casos?

A SimDouro criou um parque 
de merendas nos seus terrenos 
contíguos à nova ETAR para 
entregar à comunidade?

sabia que…

A ETAR de Paço de Sousa está 
equipada com tecnologia de últi-
ma geração, havendo na sua con-
ceção uma grande preocupação 
com a sustentabilidade. Os efluen-
tes, uma vez tratados, são desinfe-
tados em dois níveis: com um grau 
de desinfeção menos exigente, 
80% são descarregados no rio; 
após um nível de desinfeção mais 
elevado, 20% são reutilizados nas 
instalações da ETAR, apenas não 
sendo recomendáveis para beber 
ou para tomar banho.

etar sustentável

 As lamas, depois de digeridas 
e desidratadas, dão origem a 
biogás que satisfaz 20% a 30% 
das necessidades de energia 
da ETAR, podendo também ser 
vendido à rede energética se for 
mais vantajoso. A ETAR de Paço 
de Sousa significou um inves-
timento 9,6 milhões de euros e, 
em teoria, em função da evoluída 
tecnologia que incorpora, vai sa-
tisfazer para sempre as necessi-
dades de tratamento de esgotos 
da região que cobre.

investimento de quase deZ milhões de euros em paço de sousa
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miguel macedo inaugurou 
posto da gnr de lordelo

O Ministro Administração Inter-
na, Miguel Macedo, inaugurou, no 
passado dia 22 de julho, o novo Posto 
Territorial da Guarda Nacional Re-
publicana (GNR) de Lordelo. O novo 
quartel, com instalações modernas 
e funcionais, representou um inves-
timento de 1,1 milhões de euros e 
passa a acolher os 32 efetivos da GNR 
que velam pela segurança de cerca 
de 50 mil habitantes do município.
 Miguel Macedo começou por enal-
tecer as excelentes condições que os 
militares da GNR vão passar a ter em 
Lordelo, afirmando após a inaugura-
ção: “Este problema está resolvido. 
Venha o próximo”. Elencou em se-
guida o trabalho desenvolvido pelo 
Ministério da Administração Inter-
na: “Disse desde o princípio que não 
iam ser as dificuldades económicas 
que me iriam desviar da estratégia. 
Três anos depois, Portugal é um país 
seguro, onde os índices de crimi-
nalidade continuam a decrescer. A 
segurança reflete-se, por exemplo, 
no turismo, que está com taxas sem 
precedentes”.
 Depois de salientar que só inau-
gura equipamentos pagos e já em 
funcionamento, o Ministro da Admi-
nistração Interna lembrou que se ti-
nha comprometido, no ano passado, 
a fazer pelo menos uma inauguração 

ministro da administração interna visitou ConCeLho de Paredes

por mês, em 2014. “Esta do Posto Ter-
ritorial da GNR de Lordelo é a oitava 
e ainda vamos fazer mais nove até ao 
fim do ano. E há 33 projetos em cur-
so”, congratulou-se.

“hoJe temos menos 
um problema”

Já Celso Ferreira, Presidente da Câ-
mara de Paredes, também lamentou 
a degradação do anterior posto, lem-
brando que “os guardas trabalha-
vam em condições verdadeiramente 
desumanas”, mas enalteceu o facto 
de Paredes ter “hoje, menos um pro-
blema”. Fez ainda questão de dar cré-
ditos a quem os mereceu: “Agradeço 
aos meus antecessores, nomeada-
mente, a Granja da Fonseca (o ante-
rior Presidente da Câmara), com dois 
protocolos que não foram implemen-
tados, e ao ex-presidente da Junta 
de Freguesia de Lordelo, Joaquim 
Mota, que chegou mesmo a colocar à 
disposição da GNR o edifício da jun-
ta”. Celso Ferreira não terminou sem 
deixar uma nota de agradecimento 
ao ministro Miguel Macedo: ”Quem 
nos trata bem é nosso amigo. E o se-
nhor tratou-nos bem”.
 Por seu turno, o Comandante Ge-
ral da GNR, Tenente General Manuel 
Couto, salientou a ordem social da 

região: “A evolução da criminalida-
de mostra que aqui se vive em paz e 
tranquilidade pública”. Referiu tam-
bém que as instalações “modernas e 
funcionais do novo Posto Territorial 
são fruto da coordenação de esfor-
ços entre o Ministério da Administra-
ção Interna e a Câmara Municipal de 
Paredes e imprescindíveis à coesão 
social”.

eduardo espírito santo 
comanda novo posto

O sargento-chefe Eduardo Espírito 
Santo, militar da GNR que já passou 
pelo comando dos postos de Lousada 
e de Paços de Ferreira e chefiava um 
posto de Oliveira de Azeméis antes de 
assumir o novo cargo, passou a ser o 
comandante do Posto Territorial da 
GNR de Lordelo.
 O novo posto tem, entre outras di-
visões, duas celas, oito quartos, um 
refeitório com cozinha, uma sala de 
apoio à vítima, balneários e ginásio, 
seguindo uma lógica de maior aber-
tura para o público definida pelo Mi-
nistério.
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O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Celso Ferrei-
ra, não escondeu a satisfação 
pela inauguração do novo quar-
tel de que a região há tanto tem-
po necessitava. “É uma grande 
alegria. A GNR está em Paredes 
há quase 50 anos e esperou este 
tempo todo por este momento”, 
afirmou.

é preciso repor efetivos 
em paredes e lordelo

Durante a inauguração do Pos-
to Territorial de GNR de Lordelo, 
Celso Ferreira anunciou também 
que a freguesia de Baltar vai rece-
ber um investimento de 70 mil eu-
ros em instalações para o Grupo de 
Intervenção de Proteção e Socorro 
(GIPS) da GNR: “Na sequência da 
última audiência com o Senhor 
Ministro Miguel Macedo, tive no-

70 mil euros para novo 
posto da gnr gips 
em baltar

tícia do financiamento de 70 mil 
euros para Baltar, que terá uma 
área residencial para o GIPS ins-
talada na antiga escola primária 
da freguesia”. As novas instalações 
permitem que os militares do GIPS 
sedeado no quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar deixem de 
ter de ir dormir ao quartel da GNR 
de Penafiel.

O  antigo posto da GNR de 
Lordelo era considerado um 
dos piores de Portugal e há 
muito que o Município luta-
va por condições dignas para 
os militares da GNR. Mas o 
processo que agora chegou 
ao fim com o novo posto foi 
atribulado desde o primeiro 
momento, como o ministro 
Miguel Macedo fez questão de 
recordar: “Nesta obra, quase 
tudo aconteceu. Mas ao fim de 
quatro protocolos, começado 
em 2008, da insolvência do 
primeiro empreiteiro, de um 
tornado e 90 mil euros depois, 
aqui estamos”.

culminar 
de um 
processo 
atribulado

 Não deixou todavia de fazer uma 
recomendação a Miguel Macedo: 
“Peço ao Senhor Ministro que quan-
do regressar a Lisboa analise o nú-
mero de efetivos deste posto e do de 
Paredes, porque está claramente 
aquém das necessidades dos 90 mil 
habitantes do concelho e abaixo da 
média dos concelhos vizinhos de Va-
longo, Gondomar e Maia”.

 O Ministro da Administração 
Interna não fez promessas, até 
porque não se trata de uma com-
petência direta do Ministério, 
mas não deixou de referir que 
acabaram de ser formados 400 
guardas. “Alguns poderão ser co-
locados em Paredes. Basta que o 
comando-geral da GNR assim o 
entenda”, comentou.
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festa final encheu pavilhão de gandra
Xiii torneio rui barros Com 28 equiPas em quatro esCaLões

O Pavilhão Municipal Cidade 
de Gandra encheu por completo 
para a cerimónia de encerramento 
da XIII edição do Torneio Rui Bar-
ros, realizada a 26 de julho. Orga-
nizado pela Junta de Freguesia 
de Gandra com o apoio do Aliança 
Futebol Clube de Gandra, o torneio 
disputou-se ao longo de um mês, 
com jogos de segunda-feira a sá-
bado. Nele competiram 28 equipas, 
distribuídas por quatro escalões: 
Escolinhas, Infantis, Iniciados e 
Juvenis, num total de mais de 270 
atletas, treinadores e árbitros.

participaram mais de 270 
atletas

Na festa de encerramento, houve 
várias atrações, a começar pelos 
oito jogos para apurar os quatro 
primeiros classificados de cada es-
calão. Os vencedores foram Granja 
(Escolinhas), Vilarinho de Baixo 
(Infantis), Calvário (Iniciados) e 
Fontainhas (Juvenis).
 Antes da cerimónia da entrega 
de medalhas a todos os atletas e 
treinadores e das taças a todas as 
equipas, assistiu-se a um espetácu-

lo de Patinagem Artística do Núcleo 
Desportivo e Recreativo de Valongo 
e da Geração Aventura.

rui barros esteve 
presente no 
encerramento

Dando o nome ao torneio, Rui Barros, 
ex-jogador e atual treinador-adjunto 
do Futebol Clube do Porto, esteve 
presente na cerimónia, juntamente 
com o presidente da Junta de Fre-
guesia de Gandra, Paulo Ranito, e 
todo o seu executivo: Mário Rocha, 
Sandra Martins, Rui Pinto e Graça 
Mota. Os vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Paredes. Manuel Fernando 
Rocha e Cândido Barbosa, também 
marcaram presença.
 Houve ainda tempo para home-
nagear Rui Barros e para entregar 
duas peças artesanais ao presidente 
do Aliança de Gandra, José Mota, e a 
Manuel Fernando Rocha, como reco-
nhecimento pela colaboração e servi-
ço prestado a Gandra. Uma excelente 
organização que orgulhou a cidade e 
para a qual muito contribuiu Mário 
Rocha, treinador do Aliança Futebol 
Clube de Gandra.

Vilarinho de Baixo subiu ao degrau mais alto do pódio nos InfantisA equipa do lugar de Calvário venceu entre os InciciadosOs Juvenis das Fontainhas foram campeões

Os miúdos da Granja impuseram-se entre as Escolinhas
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aumentar proJeção internacional
do mobiliário de paredes

A segunda edição do projeto in-
ternacional da Câmara Municipal 
de Paredes, Art on Chairs, foi apre-
sentado aos paredenses na Casa da 
Cultura, no início de agosto. Com 
uma dotação de dois milhões de 
euros, que representa um investi-
mento direto da autarquia de 250 
mil euros, o projeto promove o de-
sign e a criatividade como vetores 
de inovação na indústria de mobi-
liário de Paredes e assume-se ago-
ra como ainda mais internacional. 
Isto depois de a primeira edição ter 
vencido o prémio RegioStars, lan-
çado pela Comissão Europeia para 
distinguir projetos inspiradores de 
desenvolvimento regional.
 “O objetivo desta vez é aumentar 
a projeção internacional do mobili-
ário de Paredes, associado a design, 
criatividade e qualidade. Preten-
demos, de uma forma consistente, 
investir na qualificação do mobiliá-
rio de Paredes. Pretendemos fazer 
com que uma empresa portuguesa 
esteja, junto do público-alvo, acom-
panhada do prestígio e notorieda-
de da proveniência de uma terra e 
de um país onde o mobiliário é feito 
com incorporação de design e ex-
celência empresarial”, salientou o 
Presidente da Câmara da Peredes, 
Celso Ferreira, na apresentação.
 Há atualmente 38 empresas de 
Paredes envolvidas no projeto e o 
mobiliário produzido vai estar pre-
sente em feiras em Pequim (já em 
setembro), Paris, Singapura e Mi-
lão. Estão também a ser prepara-
das, para os próximos meses, ações 
de diplomacia empresarial.

oportunidade para 
globaliZação da indústria 
de mobiliário local

“Falta globalização à indústria de 
mobiliário. Temos 800 fábricas de 
móveis no concelho e 50 da popula-
ção ativa no setor. Esta é uma opor-
tunidade também para os traba-
lhadores e para a sociedade civil”, 
insistiu Celso Ferreira. Recorde-se 
que a indústria de mobiliário em 
Paredes é hoje responsável por 
metade do volume de negócios do 
setor de mobiliário nacional – cer-
ca de 400 dos 800 milhões de euros 
anuais –, sendo que 90 por cento 
dessa produção se destina à expor-
tação.
 Susana Marques, coordenadora 

art on Chairs 2014/2015 Foi aPresentado aos Paredenses

“A promoção internacional do 
mobiliário de Paredes nos grandes 
eventos internacionais através 
do Art on Chairs vai traduzir-se, 
a médio e longo prazo, em novos 
mercados, ganhos de faturação e 
aumento da riqueza do concelho, 

art on chairs aJuda
a desenvolver 
o territÓrio

por via do emprego. Valorizando 
a indústria de mobiliário, acredi-
tamos que este esforço vai chegar 
à economia real e ajudar a desen-
volver o território como um todo”, 
defende o Presidente da Câmara 
de Paredes, Celso Ferreira.

do projeto Art on Chairs, abriu a 
sessão de apresentação e revelou 
as novidades desta segunda edi-
ção. Assim, durante um ano, o Art 
on Chairs 2014/2015 desenrola-se 
em cinco exposições, três concur-
sos de design, um programa de 
residências na indústria e quatro 
mostras internacionais. Pequim, 
Paris, Singapura e Milão são algu-
mas das cidades que o acolhem no 
primeiro semestre de 2015. Atual-
mente, o Art on Chairs já reúne, em 
Paredes, designers e empresários 
do setor em torno de processos 
criativos cujos resultados vão ser 
conhecidos no fim do verão.

maradona, lula e barroso 
entre os duets 2014/2015

Quanto à exposição Duets, volta 
a reunir nesta segunda edição 
11 personalidades de prestígio 
internacional com 11 designers 
conceituados, para a produção de 
11 cadeiras em fábricas do conce-
lho de Paredes. Depois das cadei-
ras do Presidente da República, 
Aníbal Cavaco Silva, de Cristiano 
Ronaldo ou de José Mourinho, na 
primeira edição, estão já confir-
madas, para a segunda, persona-
lidades como o ex-presidente do 
Brasil, Lula da Silva, o presiden-
te da Comissão Europeia, Durão 

Barroso, o ex-jogador de futebol 
argentino Diego Maradona, o ar-
quiteto Frank Ghery, o ator John 
Malkovich ou o ex-campeão do 
mundo de Fórmula 1 Jenson But-
ton.
 As 11 cadeiras do agora denomi-
nado Duets (2+1) serão novamente 
produzidas numa série limitada de 
cinco exemplares, mas nesta edi-
ção há um aspeto novo: a par da ca-
deira, cada projetista vai desenhar 
um objeto complementar passível 
ser produzido e comercializado pe-
las empresas.
 Mas o Duets é acima de tudo uma 
iniciativa de responsabilidade so-
cial. As 11 cadeiras vão ser leiloa-
das, em novembro próximo, e as re-
ceitas revertem mais uma vez para 
o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados, desti-
nadas ao financiamento de ações 
educativas. Na primeira edição, o 
leilão rendeu 111.500 euros à insti-
tuição da ONU.
João Marrana, Vogal Executivo da 
Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-n), foi outro dos oradores 
na apresentação do Art on Chairs 
2014/2015 aos paredenses, enal-
tecendo os méritos de um projeto 
que representa um investimento 
focado no desenvolvimento da in-
dústria da região.
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A Câmara Municipal de Paredes, 
através do Pelouro de Desenvolvi-
mento Municipal, inicia nesta edição 
do Boletim Municipal uma rubri-
ca em que dá conta das constantes 
obras e intervenções que vão sendo 
feitas no concelho. Da manutenção 
aos melhoramentos, das requalifica-
ções aos novos projetos, há um labor 
constante da autarquia e das juntas 
de freguesia que muitas vezes pode 
passar despercebido ou ser subesti-
mado.
 Para que se tenha uma noção, a 
reconstrução de um muro, o rebaixa-
mento de um passeio, a construção 
de uma cobertura numa escola, os 

um concelho 
em permanente renovação

Para atender às neCessidades da PoPuLação, a Câmara muniCiPaL de Paredes Faz um trabaLho Contínuo de manutenção do muniCíPio

Cedência de tinta para pintura 
da Igreja de São Miguel em Gandra

Pintura Exterior do campo do Futebol Clube de Cete

Cedência de cubos para o caminho de acesso ao Parque de Merendas em 
Besteiros pavimentado pela junta de freguesia Requalificação do Largo Santa Isabel em Aguiar de Sousa Reconstrução de muro de suporte em Gondalães

Requalificação da zona envolvente 
da Capela do Senhor dos Aflitos em Baltar

arranjos à envolvente de uma capela, 
a pintura de uma igreja e a pavimen-
tação de uma rua podem ter o custo 
de 200 mil euros. E todos os dias há 
uma obra destas numa freguesia do 
concelho.
 Porque é importante que os muní-
cipes saibam onde se gastam os di-
nheiros públicos, aqui fica esta rubri-
ca. Nesta edição, mostra-se apenas 
um pouco do que se fez e do que se 
está a fazer. E assim se procederá de 
hoje em diante, numa mostra que não 
tem fim à vista. Porque também não 
tem fim a necessidade de manuten-
ção e construção dos municípios em 
geral e do de Paredes em particular.

Reconstrução de muro na Rua de São Tiago em Rebordosa

Antes Depois

Novo acesso do campo de jogos aos balneários 
da Cidade Desportiva de Paredes



nº 07 | agosto de 2014 11obras

Cedência da tinta para pintura da Igreja Matriz de Besteiros, 
executada pela junta de freguesia

Construção do passeio envolvente à Capela de São Sebastião 
em Gandra

Recolocação de nova paragem de autocarro 
em Vandoma

Requalificação e alargamento da Rua São Sebastião em Gandra

Antes Depois

Rebaixamento do Passeio na zona envolvente à Forca 
de Louredo

Antes Depois

Demolição do posto de transformação e construção de muro na Rua do Fojo Velho em Rebordosa

Antes Depois

Nova localização de passadeira para peões em Castelões de Cepêda

Repavimentação da Rua Adelino Lobo em Gondalães

Centro Escolar de Bitaraes

Rebaixamento de passeio para rampa de acesso 
ao quartel dos bombeiros de Paredes
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Com 8746 habitantes e uma 
área de 3,3 quilómetros quadra-
dos, Castelões de Cepeda é uma 
freguesia com marcos históricos 
significativos, a começar pelo seu 
Pelourinho, mandado construir em 
1780, que contém as armas reais de 
D. João IV e está classificado, desde 
1933, como monumento de interes-
se público. Tem ainda a ponte Ro-
mana de Cepeda, edificada com um 
só arco abobadado e que se encon-
tra ainda hoje aberta à circulação 
automóvel.
 A freguesia tem um património 
religioso, civil e histórico invejá-
vel, que leva os visitantes à des-
coberta de histórias e tradições 
seculares, de encanto régio e pa-
laciano.
 De entre os seus muitos mo-
numentos, destaque para a Igre-
ja Matriz, de traça neoclássica, 
mandada edificar, no século XX, 

encontro com a natureZa 
em pleno centro urbano

CasteLões de CePeda deve o seu nome à imPortânCia que um Couto homónimo teve na 
região que outrora enCabeçou o eXtinto ConCeLho de aguiar de sousa. a Freguesia era Já 
Possuidora, na aLtura, de uma Casa de audiênCia, Com Cadeia e PeLourinho. Foi a Partir de 
1836, ano da Criação do ConCeLho de Paredes, que CasteLões de CePeda Passou a ser Centro 
administrativo do reFerido ConCeLho.

por D. Rosalina de Guimarães. A 
casa da Granja, atualmente deno-
minada Casa da Cultura, também 
merece particular referência: de 
construção neoclássica e pom-
balina e datada do século XIX, foi 
pertença dos Viscondes de Pare-
des e acolhe hoje em dia eventos 
de caráter cultural. A Casa da 
Câmara é outros dos edifícios 
que merecem ser realçados: pos-
suidora de cadeia e pelourinho e 
mandada construir, em 1780, por 
D. Francisco de Almada e Mendon-
ça, primo do Marquês de Pombal, 
alberga atualmente a Academia 
de Música.
 Outro edifício importante é o 
da Biblioteca-Museu Municipal, 
datado do século XIX e construído 
com o legado do benemérito Con-
de de Ferreira, com a subscrição 
de alguns patriotas portugueses 
e brasileiros e com receitas do 

município. Albergou inicialmente 
uma escola primária que foi res-
taurada recentemente. E o Solar 
de Cepeda, construção do século 
XIX hoje ao serviço do turismo de 
habitação, também merece nota 
de destaque. A freguesia tem 
ainda cinco capelas: Senhora da 
Guia, S. José, Abadim, Cemitério 
e Calvário.
 Castelões de Cepeda é uma loca-
lidade com um caráter algo para-
doxal, uma vez que tem um forte 
desenvolvimento urbanístico e co-
mercial, mas mantém a beleza e a 
tranquilidade de uma ruralidade 
que convida à descoberta da natu-
reza. Essa comunhão com a nature-
za, esse contacto privilegiado, pode 
ser desfrutada no máximo esplen-
dor no Parque da Cidade, em pleno 
coração da freguesia, um espaço de 
eleição para a prática de desporto e 
para atividades de lazer.
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    colectividades

AgRUPAmEnTO nº 519 DO CORPO 
nACiOnAl DE ESCUTAS
RUA PADRE DR. JOAQUIM ALVES 
CORREIA, Nº 14
4580-121 CASTELõES DE CEPEDA
CNE519PAREDES@yAHOO.COM

ASSOCiAçãO CUlTURAl E mUSi-
CAl DE PAREDES – ORqUESTRA 
ligEiRA DO VAlE DO SOUSA
RUA DR.º JOSÉ MAGALHãES, AP. 
Nº 7
4580-133 CASTELõES DE CEPEDA
OLVSBB@GMAIL.COM

ASSOCiAçãO CUlTURAl JOSé 
gUilhERmE PAChECO  –  COnSER-
VATóRiO DE múSiCA DE PAREDES
RUA DR. JOSÉ MAGALHãES
4580-133 PAREDES
ASSOCIACAOCLUTURALJGP@
GMAIL.COM

ASSOCiAçãO hUmAniTáRiA DOS 
BOmBEiROS VOlUnTáRiOS DE 
PAREDES
AV. DOS BOMBEIROS VOLUNTÁ-
RIOS, AP.31
4580-053 CASTELõES DE CEPEDA

ASSOCiAçãO nACiOnAl DE gO-
JU–RyU KARATE-DO
RUA SENHORA DA GUIA, 114
4580–109 CASTELõES DE CEPEDA

ASSOCiAçãO nOSSA SEnhORA DOS 
REméDiOS (OBRA DE BEm FAzER)  
RUA DE S. JOSÉ
4580-119 CASTELõES DE CEPEDA

ASSOCiAçãO OBRA DE CARiDADE 
AO DOEnTE E PARAlíTiCO
RUA DR. JOAQUIM ALVES CORREIA
4580-121 CASTELõES DE CEPEDA

ASSOCiAçãO DE KARATé ShO-
TOKAn DE PAREDES E VAlE DO 
SOUSA
TRAVESSA DO MONTE DA PóVOA, 
Nº 23
 4580-155 CASTELõES DE CEPEDA

ASSOCiAçãO PARA O DESEnVOlVi-
mEnTO DE CASTElõES DE CEPEDA
RUA DE VALBOM, 355
 4580-214 CASTELõES DE CEPEDA

ASSOCiAçãO PORTUgUESA DE 
DEFiCiEnTES – SECçãO DE PA-
REDES
BAIRRO “O SONHO”, BLOCO 1- 3ª 
ENT.,R/C DTº
4580-223 CASTELõES DE CEPEDA

AlTiS ClUBE DE PAREDES
AVENIDA DA REPúBLICA, EDIFíCIO 
PRESTIGE Nº 136, LOJA Nº5
4580-193 PAREDES
ALTISCLUBE DE PAREDES@GMAIL.
COM

ClUBE DE ACTiViDADES 
SUBAqUáTiCAS DE PAREDES
AV. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, Nº 
229
4580-133 CASTELõES DE CEPEDA

CASA DO BEnFiCA Em PAREDES
RUA SERPA PINTO, 107, 
PISO 2, APARTADO 36
4580-204 PAREDES
CBPAREDES@SLBENFICA.PT

ClUBE TT ROTA DOS móVEiS
RUA DO VALBOM, 355
4580-204 PAREDES
ANTERO.BESSA@TRILHDOSDO-
NORDESTE.PT

COnFERênCiA FEmininA 
DE SãO ViCEnTE DE PAUlO
RUA 5 DE OUTUBRO
4580-026 CASTELõES DE CEPEDA

COnFERênCiA mASCUlinA 
DE SãO ViCEnTE DE PAUlO
LUGAR DA FEIRA
4580-094 CASTELõES DE CEPEDA

EmAUS – CAO DE PAREDES
RUA SERPA PINTO, 142
4580-204 PAREDES
EMAUS.CAO.PAREDES@GMAIL.
COM

iRmAnDADE DA miSERiCóRDiA DE 

PAREDES
RUA DR. ELIAS MOREIRA NETO, Nº 
161
4580-085 CASTELõES DE CEPEDA

mOTO ClUBE DO VAlE DO SOUSA
RUA DR.º JOSÉ MAGALHãES
4580-133 CASTELõES DE CEPEDA

núClEO DE áRBiTROS 
DO VAlE DO SOUSA
RUA JOSÉ TEIXEIRA DO COUTO, 28
4580-223 PAREDES

PARJOVEm – ASSOCiAçãO 
JUVEnil
PARQUE JOSÉ GUILHERME, 56
4580-130 PAREDES
PARJOVEM@SAPO.PT

RAnChO REgiOnAl DE PAREDES
RUA DO VALBOM 
4580-214 CASTELõES DE CEPEDA

ROTARy ClUB DE PAREDES
RUA SERPA PINTO, Nº 23
4580-204 CASTELõES DE CEPEDA
ROTARyPAREDES@NETCABO.PT

ROTARACT ClUB PAREDES
RUA SERPA PINTO, Nº 23
4580-204 CASTELõES DE CEPEDA
GERAL@ROTARACTPAREDES.ORG

SOCiEDADE COlUmBóFilA DE 

PAREDES
LUGAR DA ESTREBUELA, S/N
 4580-091 CASTELõES DE CEPEDA

TáVOlA DE CASTElõES DE CEPEDA 
- ASSOCIAçãO DE PAREDES (TÉNIS 
DE MESA)
EDIFíCIO CÉLTICO - RUA DR. JOSÉ 
CORREIA, Nº 71, 1º ESQ
4580-258 CASTELõES DE CEPEDA
TAVOLA@LIVE.COM.PT E TAVOLA@
CLIX.PT

UniãO DESPORTiVA DE FUTEBOl 
DE CASTElõES DE CEPEDA
AVENIDA DAS COMUNIDADES, 540, 
BLC. D, 5º ESQ.
4580-875 PAREDES

UniãO SPORT ClUBE DE PAREDES
RUA DR. JOSÉ CORREIA PACHECO 
S/N
4580-223 PAREDES
UNIAOSPORTCLUBEPAREDES@
GMAIL.COM

  contactos

FREgUESiA DE PAREDES
AVENIDA DA REPúBLICA, Nº 3
4580-193 PAREDES
TEL: 255 781 220
FAX: 255 781 220
MAIL: GERAL@FREGUESIADEPARE-
DES.PT

igreJa matriZ 
inaugurada em 1908

Castelões de Cepeda in-
tegrou o extinto concelho de 
Aguiar de Sousa, que remonta 
aos princípios da nacionalida-
de, mas historiadores e cro-
nistas defendem que a cabeça 
desse concelho era Castelãos, 
ou Paredes, um dos lugares 
principais da freguesia, loca-
lizado junto da antiga Igreja 
Matriz.
 E foi por respeito a esse lu-
gar que o novo concelho, criado 
por decreto de 1836, se passou 
a denominar Paredes. A igreja 
era, naquele tempo, o centro 
de tudo, e de acordo com jor-
nais de Penafiel e do Porto, a 
velha Matriz de Castelões de 
Cepeda devia situar-se no lo-
cal atualmente ocupado pela 
estrada municipal que segue 
para S. José, junto da atual re-
sidência paroquial.
 Foi nessa antiga Igreja Ma-
triz que se realizaram as exé-
quias do Conselheiro José 

Guilherme Pacheco, em 1889. 
Quando em 1908 foi inaugurada 
a nova Igreja Matriz, mandada 
erguer por D. Rosalina Maria de 
Sousa Guimarães (regressada a 
Paredes com fortuna feita no Bra-
sil), passaram a existir duas, em-
bora a “Velha” não fosse já mais 
do que uma ruína, sendo depois, 
infelizmente, demolida em vez de 
restaurada.
 O projeto de construir uma nova 
igreja remontava já a 1881, quan-
do o Conselheiro José Guilherme 
adquiriu terrenos para esse efei-
to. Todavia, com a sua morte, o 
projeto não avançou até que, em 
1895, D. Rosalina Guimarães com-
prou os terrenos à filha herdeira, 
D. Sofia Clotilde de Magalhães Pa-
checo e seu marido, Manuel Vaz 
de Miranda, um dos fundadores 
do Jornal de Notícias. A constru-
ção começou em fevereiro de 1899 
e a Igreja Matriz ficou concluída 
em 1908, sendo inaugurada a 6 de 
dezembro.
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cÂmara entrega Kit pedagÓgico
para conservação de rios
O Pelouro do Ambiente da Câma-
ra Municipal de Paredes entregou 
um kit pedagógico à Escola EB 2/3 de 
Sobreira, no âmbito do Projeto Rios. 
Este projeto promove a participação 
social na conservação dos espaços 
fluviais, procurando acompanhar os 
objetivos apresentados na Década da 
Educação das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável e con-
tribuir para a implementação da 
Carta da Terra e da Diretiva Quadro 
da Água.
 A implementação do projeto, que 
nasceu em Espanha em 1997 e che-
gou a Portugal em 2006, pretende 
responder à problemática relativa à 
alteração e deterioração da qualida-
de dos rios e à falta de um envolvi-
mento efetivo dos utilizadores e da 
população em geral na solução do 
problema.
 O projeto quer promover a curio-
sidade científica e implementar o 
método científico experimental, 
através da recolha e registo de in-

formações e dados geográficos, fí-
sico-químicos, biológicos, eventos 
históricos, sociais e etnográficos, 
contribuindo assim para a melhoria 
do espaço estudado e da qualidade 
fluvial global, com vista à aplicação 
das exigências da Diretiva Quadro 
da Água e da Lei da Água.

novo mobiliário 
urbano no parque 
da cidade de paredes
O  Parque da Cidade de Pare-
des foi equipado com novo mobi-
liário urbano.
 “É um espaço de excelência no 
centro da cidade e resolvemos 
dotá-lo de mais mesas e bancos 
para que as famílias possam dele 
desfrutar cada vez mais e me-
lhor”, salienta Pedro Mendes, ve-
reador do Pelouro do Ambiente 
da Câmara Municipal de Paredes.
 Foram colocadas 30 novas me-
sas de piquenique e procedeu-se 
à reparação de algumas mesas e 
bancos que estavam danificados. 
Com o novo equipamento, este es-
paço de lazer e de excelência para 
a prática de desporto ganhou 
mais 240 lugares.
 “Com esta nova configuração, o 
parque pode acolher ainda mais 
pessoas no nosso já tradicional 
almoço na relva”, refere ainda Pe-
dro Mendes.

Seleciona-se um troço de 
500 metros de um rio ou ribei-
ra, recorrendo-se ao kit forne-
cido. O kit pedagógico consta 
de uma caixa, manual do Proje-
to Rios e respetiva apresenta-
ção, lupa, lápis, pinça, fitas de 
medição de ph, nitratos e nitri-
tos, termómetro, fita métrica, 
camaroeiro, prancheta, fichas 
de campo (para as saídas de 
campo) e fichas de identifica-
ção (de rios, rochas, anfíbios, 
aves, árvores e arbustos, etc.).
 Depois, monitoriza-se e 
inspeciona-se regularmente o 
troço adotado para se avaliar 
o ecossistema aquático, imple-
mentar ações que promovam a 

como funciona o projeto rios

melhoria do ecossistema  ribei-
rinho e sensibilizar a comuni-
dade para a adoção de estraté-
gias promotoras de mudanças 
de comportamento, com vista à 
melhoria do ambiente em geral 
e das linhas de água em parti-
cular.
 Com a aplicação prática des-
te projeto é possível aprender 
a valorizar a importância das 
linhas de água e implementar 
uma rede nacional através da 
observação, monitorização ou 
vigilância, visando a conser-
vação de diferentes troços de 
rios.
 Adote um rio ou uma ribeira 
perto de si.

 Visa ainda contribuir para a imple-
mentação de planos de reabilitação 
dos rios e ribeiras, com o envolvi-
mento e a responsabilização de toda 
a comunidade civil, com vista ao de-
senvolvimento sustentado, à educa-
ção para a cidadania e ao crescimen-
to local e regional.
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O projeto Floresta Protegida 
está a ser desenvolvido em cin-
co concelhos de Portugal, entre 
eles o de Paredes. Trata-se de 
uma iniciativa do GIPS da GNR 
em colaboração com as Câmaras 
Municipais, Serviços Municipais 
de Proteção Civil e Juntas de Fre-
guesia, que visa sensibilizar os re-
sidentes nos espaços rurais para 
a necessidade de promoverem a 
gestão de combustível junto às 
suas habitações, protegendo as-
sim pessoas e bens.

proJeto floresta 
protegida

torre dos alcoforados abriu 
À comunidade
A Câmara Municipal de Paredes 
abriu à comunidade as obras da 
Torre dos Alcoforados, em Lordelo, 
na tarde do primeiro domingo de 
agosto e cerca de 200 pessoas apro-
veitaram a ocasião para fazer uma 
visita ao edifício medieval, guiada 
por Antónia Silva, da Câmara de 
Paredes, e por Ricardo Magalhães, 
da Rota do Românico.
 “Estas iniciativas são importantes 
para que se faça a integração dos 
monumentos no seio da comunida-
de, para que se crie um sentimento 
de pertença entre a população”, des-
tacou o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Celso Ferreira. 
A fase da construção em que a obra 
foi aberta à comunidade é também 
aquela que mais motiva os muníci-
pes à reabilitação urbana, por pode-
rem verificar no local que os meios 
necessários são menos complicados 
do que possam parecer.
 Os visitantes, residentes e vários 
emigrantes de todas as idades e em 
muitos casos famílias completas, 

louvaram a iniciativa; para alguns, 
uma oportunidade para recupe-
rar recordações de infância, para 
outros, a possibilidade de matar a 
curiosidade relativa a um edifício 
até há pouco interdito ao público.
 Classificada como Imóvel de Inte-
resse Público, a Torre dos Alcofora-
dos integra a Rota do Românico dos 
Vales do Sousa e do Tâmega desde 
2010. Também conhecida como Torre 
dos Mouros ou Torre Alta, tem cerca 
de nove metros de altura e a data de 
construção atribui-se ao século XIV, 
por incorporar já elementos arquite-
tónicos do românico tardio, como as 
janelas com arcos de volta quebrada 
características do gótico.
 A torre insere-se no tipo de residên-
cia senhorial fortificada, que seguia 
a arquitetura militar quadrangular 
das torres de menagem românicas, 
mas a usava para funções civis, de 
habitação. Foram, sobretudo, as li-
nhagens de segundo plano, os aspi-
rantes a ricos-homens, quem adotou 
esta solução arquitetónica.

 Em Paredes, para as ações de 
sensibilização foram escolhidos 
três lugares (Santa Comba, em So-
breira, Alvre e Sarnada/Brandião, 
em Aguiar de Sousa), por serem 
zonas mais rurais, com risco eleva-
do de incêndio (mesmo se sem fogo 
desde 2005/2006) e tecnicamente os 
locais ideais. No terreno, são tam-
bém efetuadas patrulhas do GIPS 
para fiscalização e sensibilização 
da população.

Zona especial de proteção 
para a ermida de nossa 
senhora do vale 

A Secretaria de Estado da Cultu-
ra publicou, no Diário da República 
de 25 de julho de 2014, um diploma 
(Portaria 619/2014) em que fixa uma 
zona especial de proteção (ZEP) para 
a Ermida ou Capela da Nossa Senho-
ra do Vale, que tem em consideração 
a sua localização, a sua envolvente 
urbano-rural e a sua integração na 
Rota do Românico do Vale do Sousa.
 O pequeno templo, de provável 
construção quatrocentista, sofreu 
várias alterações ao longo dos sé-
culos, mas conserva ainda alguns 
elementos arcaicos, incluindo ves-
tígios de pinturas murais, e está 
classificado como Imóvel de Inte-
resse Público desde1950.
 A fixação da ZEP visa salvaguardá-
lo no seu enquadramento urbanísti-
co e paisagístico, garantindo as pers-
petivas de contemplação e os pontos 
de vista que constituem a respetiva 
bacia visual.
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edital

02/07/2014

CeLso manueL gomes Ferreira, Presidente da 
Câmara muniCiPaL de Paredes, Faz PÚbLiCo que 
em ConFormidade Com o disPosto no art.º 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Faz aFiXar 
nos Lugares de estiLo, as deLiberações, bem 
Como as deCisões destinadas a ter eFiCáCia eX-
terna da reunião ordinária de 2014/07/02, des-
ta Câmara muniCiPaL.

2 - proposta da ata da reunião ordinária de 
18/06/2014 - para dicussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 4 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, tendo o senhor Presidente Feito uso da 
Prerrogativa do voto de quaLidade, aProvar a 
ata de 18/06/2014.

6 - proposta de atribuição de subsídio Às cor-
porações de bombeiros voluntários eXisten-
tes no concelho e Às delegações da cruZ ver-
melha de vilela e sobreira - para discussão 
e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar a ProPosta do senhor Presidente 
nos PreCisos termos em que Foi aPresentada.

7 - associação de municípios do vale do sousa 
- regime de crédito e de endividamento muni-
cipal, entidades relevantes  para efeitos de 
limite de dívida total - alteração do critério 
de imputação - artigo 54º, alínea b) da lei nº 
73/2013, de 3 de setembro - para ratificação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, ratiFiCar o desPaCho do senhor Presiden-
te da Câmara que aProvou Parte da ata da as-
sembLeia intermuniCiPaL reaLizada no dia onze 
de Junho do Corrente ano.

8 - ratificação das avaliações de desempenho 
referente ao ano 2013 - siadap1 - para ratifi-
cação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, ratiFiCar as avaLiações das unidades orgâ-
niCas da Câmara muniCiPaL, nos termos em que 
Foi aPresentada.

9 - proposta de minutas dos contratos de 
investimento a celebrar com as sociedades 
“hdrf - internacional têXteis, unipessoal, 
lda.” e “greenfiber tech, sa” - para discussão 
e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar as minutas do Contratos em títu-
Lo reFeridos, bem Como autorizar o senhor 
Presente a outorgar os mesmos, de aCordo 
Com a ProPosta aPresentada

10 - aJuste direto para prestação de serviços 
de reparação de moradias pré-fabricadas 
para apoio aos desaloJados da intempérie 
registada no concelho - procº mp/1041/ad/s-
2014 - parecer prévio - para discussão e vota-
ção
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 4 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, tendo o senhor Presidente Feito uso da 
sua Prerrogativa do voto de quaLidade, emitir 
PareCer FavoráveL à Contratação da Presta-
ção de serviços, em títuLo reFerenCiada

11 - aJuste direto para aquisição de serviços 
para substituição da caiXa de velocidades 
da viatura 01-21-sl, marca volvo, afeta ao 
setor da educação - procº mp/1105/ad/s-2014 - 
parecer prévio - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 4 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, tendo o senhor Presidente Feito uso da 
sua Prerrogativa do voto de quaLidade, emitir 
PareCer FavoráveL à Contratação da Presta-
ção de serviços, em títuLo reFerenCiada

12 - emissão de parecer prévio e abertura de 
procedimento - aJuste direto para aquisição 
de serviços de coordenação e gestão de co-
municação e publicidade do evento art on 

chairs international - para discussão e vota-
ção
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, Com 
4 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra do Ps, 
tendo o senhor Presidente Feito uso da sua 
Prerrogativa do voto de quaLidade, emitir Pa-
reCer FavoráveL à Contratação da Prestação 
de serviços, em títuLo reFerenCiada

13 - emissão de parecer prévio e abertura de 
procedimento concursal - aJuste direto para 
aquisição de serviços de consultoria para 
recuperação do iva incorrido nas aquisições 
efetuadas subtraído do eventual imposto a 
liquidar e regulariZar de operações dai de-
correntes durante o período compreendido 
entre 2013 e 2014, inclusivé - para discussão e 
votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, Com 
4 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra do Ps, 
tendo o senhor Presidente Feito uso da sua 
Prerrogativa do voto de quaLidade, emitir Pa-
reCer FavoráveL à Contratação da Prestação 
de serviços, em títuLo reFerenCiada

14 - pedido de isençao do pagamento de taXas 
das licenças de festividade - fogo artificio - 
corte transito para as festas da cidade de 
paredes - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, isentar o requerente aLberto aLeXandre 
reis garCês, do Pagamento de todas as taXas 
resPeitantes à reaLização das Festas da Cidade 
de Paredes

15 - associação louredo aventura motor 
clube - clássicos - pedido de isençao de taXas 
e custos com licenças com a realiZação do 
evento 6º encontro automÓveis e motociclos 
classicos 2014 - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, deFerir o Pedido de isenção do Pagamento 
de todas as taXas devidas, nos termos em que 
Foi soLiCitado

16 - grupo etnográfico de s. miguel de cristelo 
- pedido de isenção de taXas na realiZação do 
evento  “leilão para angariação de fundos” – 
para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, deFerir o Pedido de isenção do Pagamento 
das taXas reFerentes ao LiCenCiamento de Lei-
Lão, em que É requerente o gruPo etnográFiCo 
de s. migueL de CristeLo, nos termos da inFor-
mação aPresentada

17 - associação social e cultural de louredo - 
pedido de subsídio - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, atribuir o subsídio do vaLor de dezanove miL 
e quinhentos euros, à assoCiação soCiaL e CuL-
turaL de Louredo, Para Fazer FaCe aos ComPro-
missos assumidos

18 - minuta de protocolo de delegação de com-
petências da Junta de freguesia de baltar - 
para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar a minuta do ProtoCoLo aCima reFe-
rido, nos termos em que o aPresentado

19 - pedido de isenção da taXa da eXtensão do 
praZo para conclusão de obras, referente 
ao processo 314/02p, em nome do beneficiário 
- para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, deFerir o Pedido de isenção de taXa reFe-
rente à eXtensão do Prazo Para ConCLusão de 
obras, no vaLor de duzentos e Catorze euros e 
oitenta Cêntimos, em que É requerente Cristina 
Lima garCia moreira, reFerente ao ProCesso 
nÚmero trezentos e Catorze barra zero dois P

20 - pedidos de isenção do pagamento da trsu 
- dificuldades econÓmicas - para discussão e 
votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar, nos termos e Fundamentos Cons-
tantes dos reLatórios soCiais a isenção da 
tariFa de resíduos sóLidos urbanos, bem Como 
o Perdão da dívida eXistente em todas as situ-
ações em que a mesma se aPLique, ConForme a 
inFormação aPresentada

21 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 

Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de noventa euros mensais, sendo que 
o Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPre-
sentação do reCibo reFerente à Liquidação do 
mês e Por um Período de quatro meses, nos ter-
mos e Fundamentos do reLatório soCiaL

22 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLo muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de oitenta e CinCo euros mensais, sen-
do que o Pagamento deverá ser eFetuado aPós 
aPresentação do reCibo reFerente à Liquida-
ção do mês e Por um Período de CinCo meses, nos 
termos e Fundamentos do reLatório soCiaL

23 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda+” - para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de quatro meses, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL.

24 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJu-
da+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de três meses, nos termos e 
Fundamentos do reLatório soCiaL

25 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda +, 
o vaLor de oitenta euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de CinCo meses, nos termos e 
Fundamentos do reLatório soCiaL

26 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de três meses, nos termos e 
Fundamentos do reLatório soCiaL

27 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJu-
da+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLo muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de quatro meses, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL

28 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” -  para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLo muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda +, 
o vaLor de oitenta euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de CinCo meses, nos termos e 
Fundamentos do reLatório soCiaL

29 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefici-
ário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLo muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cento e Cinquenta euros mensais, 
sendo que o Pagamento deverá ser eFetuado 
aPós aPresentação do reCibo reFerente à Li-
quidação do mês e Por um Período de quatro 
meses, nos termos e Fundamentos do reLató-
rio soCiaL

30 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefici-
ário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de quatro meses, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL

31 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação  
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de quatro meses, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL

32 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de oitenta e CinCo euros mensais, sen-
do que o Pagamento deverá ser eFetuado aPós 
aPresentação do reCibo reFerente à Liquida-
ção do mês e Por um Período de CinCo meses, nos 
termos e Fundamentos do reLatório soCiaL

33 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefici-
ário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de noventa euros mensais, sendo que 
o Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPre-
sentação do reCibo reFerente à Liquidação do 
mês e Por um Período de quatro meses, nos ter-
mos e Fundamentos do reLatório soCiaL

34 - pedido de apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLo muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de noventa euros mensais, sendo que 
o Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPre-
sentação do reCibo reFerente à Liquidação do 
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mês e Por um Período de CinCo meses, nos ter-
mos e Fundamentos do reLatório soCiaL

35 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de quatro meses, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL

36 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
renda de mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de quatro meses, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL

37 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLo muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de quatro meses, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL

38 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLo muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de trezentos e Cinquenta euros Para 
reguLarização do dÉbito e noventa euros men-
sais, sendo que o Pagamento deverá ser eFetu-
ado aPós aPresentação do reCibo reFerente à 
Liquidação do mês e Por um Período de três me-
ses, nos termos e Fundamentos do reLatório 
soCiaL

39 - pedido apoio para pagamento de renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, no 
Âmbito do programa “paredes aJuda +” - para 
discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamento 
de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, atri-
buindo, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, o vaLor de Cem euros mensais, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPresen-
tação do reCibo reFerente à Liquidação do mês 
e Por um Período de quatro meses, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL

40 - pedido de aJuda para emprestimo de habi-
taçao, em que é requerente nome do benefici-
ário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimidade, 
aProvar o Pedido de aPoio destinado ao CrÉdito 
à habitação soLiCitado PeLo muníCiPe, atribuin-
do, ao abrigo do Programa Paredes aJuda +, o 
vaLor de setenta e quatro euros e trinta e oito 
Cêntimos mensais Para a renda, sendo que o Pa-
gamento deverá ser eFetuado aPós aPresenta-
ção do ComProvativo do Pagamento da Presta-
ção do mês e Por um Período de seis meses, nos 
termos e Fundamentos do reLatório soCiaL

41 - pedido de apoio para pagamento de renda 
mensal, em que é requerente nome do benefi-
ciário, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+”- para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido soLiCitado PeLo muníCiPe, 

atribuindo, ao abrigo do Programa Paredes 
aJuda +, o vaLor de duzentos e Cinquenta eu-
ros, Para reguLarização do dÉbito da renda, 
e o aPoio mensaL de Cem euros, sendo que o 
Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPre-
sentação do reCibo reFerente à Liquidação do 
mês e Por um Período de três meses, nos ter-
mos e Fundamentos do reLatório soCiaL

42 - pedido de apoio para pagamento de ren-
da, em que é requerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para Pagamen-
to de renda mensaL soLiCitado PeLa muníCiPe, 
atribuindo, ao abrigo do Programa Paredes 
aJuda +, o vaLor de Cem euros mensais, sendo 
que o Pagamento deverá ser eFetuado aPós 
aPresentação do reCibo reFerente à Liquida-
ção do mês e Por um Período de dois meses, 
nos termos e Fundamentos do reLatório so-
CiaL

43 - pedido de apoio para pagamento renda 
mensal, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido soLiCitado PeLo muníCiPe, 
atribuindo, ao abrigo do Programa Paredes 
aJuda +, o vaLor de trezentos e quarenta eu-
ros, Para reguLarização do dÉbito da renda, e 
o aPoio mensaL de noventa euros, sendo que 
o Pagamento deverá ser eFetuado aPós aPre-
sentação do reCibo reFerente à Liquidação do 
mês e Por um Período de três meses, nos ter-
mos e Fundamentos do reLatório soCiaL

44 - pedido de apoio para aquisição de medica-
ção, em que é requerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição de 
mediCação atÉ ao vaLor Limite de duzentos e 
oitenta euros, ao abrigo do Programa Pare-
des aJuda +, mediante aPresentação das Fatu-
ras, sendo que o Pagamento deverá ser eFe-
tuado diretamente à FarmáCia, nos termos e 
Fundamentos do reLatório soCiaL

45 - pedido de apoio para aquisição de medica-
ção, em que é requerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição de 
mediCação atÉ ao vaLor Limite de seisCentos 
euros, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, mediante aPresentação das Faturas, sendo 
que o Pagamento deverá ser eFetuado direta-
mente à FarmáCia, nos termos e Fundamentos 
do reLatório soCiaL

46 - pedido de apoio para aquisição de medica-
ção, em que é requerente nome do beneficiá-
rio, no Âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição 
de mediCação atÉ ao vaLor Limite de duzentos 
e quarenta euros, ao abrigo do Programa 
Paredes aJuda +, mediante aPresentação das 
Faturas, sendo que o Pagamento deverá ser 
eFetuado diretamente à FarmáCia, nos ter-
mos e Fundamentos do reLatório soCiaL

47 - pedido de apoio para aquisição de prÓte-
se dentária, em que é requerente nome do be-
neficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição 
de Prótese dentária, no vaLor de duzentos e 
quarenta euros, ao abrigo do Programa Pa-
redes aJuda +, nos termos e Fundamentos do 
reLatório soCiaL

48 - pedido de apoio para aquisição de prÓte-
se dentária, em que é requerente nome do be-
neficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição 
de Prótese dentária, no vaLor de duzentos 

euros, ao abrigo do Programa Paredes aJuda 
+, nos termos e Fundamentos do reLatório 
soCiaL

49 - pedido de apoio para aquisição de prÓte-
se dentária, em que é requerente nome do be-
neficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição de 
Prótese dentária, no vaLor de duzentos e se-
tenta e CinCo euros e vinte Cêntimos, ao abri-
go do Programa Paredes aJuda +, nos termos 
e Fundamentos do reLatório soCiaL

50 - pedido de aJuda para obras na sua habi-
tação, em que é requerente nome do benefici-
ário - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para obras 
na habitação, no vaLor de dois miL quarenta 
e dois euros e quarenta e dois Cêntimos, ao 
abrigo do Programa Paredes aJuda +, nos ter-
mos e Fundamentos do reLatório soCiaL

51 - pedido de apoio para reabilitação de ha-
bitação, em que é requerente nome do bene-
ficiário - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar o Pedido de aPoio Para reabiLita-
ção de habitação do muníCiPe, PagáveL à Junta 
de Freguesia de Cete, nos termos e Fundamen-
tos do reLatório soCiaL aPresentado

52 - pedido de apoio para aquisição de prÓte-
se dentária, em que é requerente nome do be-
neficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição 
de Prótese dentária, no vaLor de Cento e no-
venta euros, ao abrigo do Programa Paredes 
aJuda +, nos termos e Fundamentos do reLa-
tório soCiaL

e eu verónica de brito Castro, Chefe da divisão admi-
nistrativa, o subscrevi.
a Chefe de divisão administrativa,

Paredes e Paços do Concelho, 3 de Julho de 2014

o Presidente da Câmara,
Celso manuel gomes Ferreira

edital

16/07/2014

CeLso manueL gomes Ferreira, Presidente da 
Câmara muniCiPaL de Paredes, Faz PÚbLiCo que 
em ConFormidade Com o disPosto no art.º 56.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, Faz aFiXar 
nos Lugares de estiLo, as deLiberações, bem 
Como as deCisões destinadas a ter eFiCáCia eX-
terna da reunião ordinária de 2014/07/16, des-
ta Câmara muniCiPaL.

1 - período antes da ordem do dia
a Câmara muniCiPaL deLiberou Por unanimida-
de aProvar dois votos de Louvor, resPetiva-
mente Para o atLeta migueL borges e a atLeta 
Leonor bessa

2 - proposta da ata da reunião ordinária re-
aliZada em 2014/07/02 - para discussão e vota-
ção
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar a ata da reunião ordinária de 
2014/07/02

6 - atribuição da medalha de ouro do municí-
pio - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimida-
de, aProvar a ProPosta aPresentada PeLo se-
nhor Presidente

7 - atribuição de subsídio À aeparedes para 

a realiZação do evento funparK paredes - 
art-on-chairs - para ratificação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 5 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, ratiFiCar o desPaCho eXarado reCo-
nheCendo assim a urgênCia e o mÉrito na to-
mada de deCisão

8 - emissão de parecer prévio e abertura de 
procedimento – aJuste direto para aquisi-
ção de serviços de transporte, nacional 
e internacional, de peças de mobiliário no 
Âmbito do evento art on chairs internatio-
nal - para discussão e votação
Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 5 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, emitir PareCer FavoráveL à Contrata-
ção da aquisição de serviços, em títuLo reFe-
renCiada

9 - emissão de parecer prévio - aJuste dire-
to para aquisição de serviços de consul-
toria, coordenação editorial e revisão de 
conteúdos dos catalogos do evento art 
on chairs international - para discussão 
e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 5 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, emitir PareCer FavoráveL à Contrata-
ção da Prestação de serviços, em títuLo re-
FerenCiada

10 - aJuste direto para aquisição de ser-
viços de construção, montagem e trans-
porte de proJeto eXpositivo da eXposição 
“como se pronuncia design em português?”, 
integrada no evento art on chairs inter-
nacional - procº mp/1206/ad/s-2014 parecer 
prévio - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 5 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, emitir PareCer FavoráveL à Contrata-
ção da Prestação de serviços, em títuLo re-
FerenCiada

11 - aJuste direto para aquisição de servi-
ços de criação e desenvolvimento de marca 
de mobiliário associada ao evento art on 
chairs internacional - procºmp/1209/ad/s-
2014 parecer prévio - para discussão e vo-
tação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 5 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, emitir PareCer FavoráveL à Contrata-
ção da Prestação de serviços, em títuLo re-
FerenCiada

12 - aJuste direto para aquisição de servi-
ços de impermeabiliZação dos espelhos de 
água frontais ao edificio dos paços do con-
celho - procº mp/1203/ad/s parecer prévio - 
para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por maioria, 
Com 5 votos a Favor do Psd e 4 votos Contra 
do Ps, emitir PareCer FavoráveL à Contrata-
ção da Prestação de serviços, em títuLo re-
FerenCiada

13 - atribuição de prémios do concurso in-
ternacional de design - design competition 
2014 (idc), nas categorias de being & refle-
ting e dining & living - para discussão e vo-
tação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, atribuir a PauLo antónio Ferreira ne-
ves e matthias Lehner, um PrÉmio no vaLor 
de dez miL euros Cada, no âmbito do ConCur-
so internaCionaL de design

14 - caducidade do processo 298/10p em 
nome do beneficiário - para discussão e vo-
tação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, deCLarar a CaduCidade do ProCesso 
298/10P, nos termos e Fundamentos Cons-
tantes da inFormação tÉCniCa que suPorta a 
Presente deCisão

15 - pedidos de isenção do pagamento da 
trsu - dificuldades econÓmicas - para dis-
cussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar, nos termos e Fundamentos 
Constantes dos reLatórios soCiais a isenção 
da tariFa de resíduos sóLidos urbanos, bem 
Como o Perdão da dívida eXistente em todas 
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as situações em que a mesma se aPLique, Con-
Forme a inFormação aPresentada

16 - pedido de coloboração para realiZação 
de uma mini feira da saúde - para ratifica-
ção
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade ratiFiCar o desPaCho eXarado que isen-
tou de taXas o Centro de Formação ideia XXi

17 - pedido de isenção de taXas e licenças no 
rastreios visuais gratuitos pelo centro 
Óptico vale do sousa - para ratificação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade ratiFiCar o desPaCho eXarado que isen-
tou de taXas o Centro óPtiCo vaLe do sousa

18 - pedido de apoio para aquisição de medi-
cação, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição 
de mediCação eFetuado, atÉ ao vaLor Limite 
de Cem euros, ao abrigo do Programa Pare-
des aJuda +, nos termos e Fundamentos do 
reLatório soCiaL

19 - pedido de apoio para aquisição de medi-
cação, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição 
de mediCação eFetuado, atÉ ao vaLor Limite 
de duzentos e Cinquenta euros, ao abrigo 
do Programa Paredes aJuda +, nos termos e 
Fundamentos do reLatório soCiaL

20 - pedido de apoio para aquisição de medi-
cação, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no Âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio na aquisição 
de mediCação eFetuado, atÉ ao vaLor Limite 
de setenta euros, ao abrigo do Programa Pa-
redes aJuda +, nos termos e Fundamentos do 
reLatório soCiaL

21 - pedido de apoio para construção de ha-
bitação, em que é requerente nome do bene-
ficiário da freguesia de lordelo decorren-
te da intempérie - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar o Pedido de aPoio Para reCons-
trução de habitação do muníCiPe, no vaLor de 
CinCo miL noveCentos e Cinquenta euros, Pa-
gáveL à Junta de Freguesia de LordeLo, nos 
termos e Fundamentos do reLatório soCiaL 
aPresentado

22 - celebração de protocolos de colabo-
ração para realiZação de transporte para 
a apadimp - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, aProvar as minutas dos Contratos de 
CoLaboração Para reaLização de transPor-
te Para a aPadimP, nos termos da inFormação 
aCima reFerida

23 - processos de isenção de taXa para o ano 
letivo 2014-2015 - para discussão e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, e tendo Por base as inFormações tÉCni-
Cas que sustentam as resPetivas ProPostas 
de deCisão, Com as quais se ConCorda, deFerir 
os Pedidos 

24 - aquisição de serviços desportivos (au-
las diferentes modalidades) - para discus-
são e votação
a Câmara muniCiPaL deLiberou, Por unanimi-
dade, emitir PareCer FavoráveL à Contrata-
ção da Prestação de serviços, em títuLo re-
FerenCiada, suJeito a boa Cabimentação

e eu rui manuel moutinho Ferreira, diretor de de-
partamento de assuntos Jurídicos, administrativos e 
Financeiros, o subscrevi.

Paredes e Paços do Concelho, 17 de Julho de 2014

o Presidente da Câmara,
Celso manuel gomes Ferreira

regimento da assembleia municipal 
de paredes
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preÂmbulo

o regimento da assembleia municipal de Paredes, apro-
vado por este órgão em 2006, está manifestamente 
desajustado, nomeadamente, quanto ao novo regime 
aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 desetembro.  

Constatado o facto, é necessário proceder a uma altera-
ção regimental observando, entre outros, os princípios 
da legalidade, igualdade,imparcialidade, independên-
cia e especialidade, tendo em vista a salvaguarda dos 
interesses do município e o bom funcionamento deste 
órgão.

a constituição, composição e organização da assem-
bleia municipal são reguladas pela Lei n.º169/99, de 18 
de setembro, alterada pelas Leis n.º 5-a/2002, de 11 
de Janeiro e n.º67/2007, de 31 de dezembro, e pela Lei 
orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro. Por seu lado, 
as competências de apreciação e fiscalização e as com-
petências de funcionamento, são reguladas pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.

Face ao exposto, o grupo de trabalho da assembleia 
municipal de Paredes, apresentou, nos termos da alínea 
a) do nº1 do artigo 29º da Lei nº 75/2013, de 12 de se-
tembro, o projecto de regimento anexo, o qual, ao abri-
go da alínea a) do nº 1, do artigo 26º do mesmo diploma, 
foi aprovado por (unanimidade / maioria) na sessão da 
assembleia municipal de Paredes realizada no salão 
nobre, aos…… dias do mês de…………… de 2014.

regimento da assembleia municipal 
de paredes

capítulo i
da natureza e Competências da assembleia municipal

artigo 1.º
natureza
a assembleia municipal é o órgão deliberativo do muni-
cípio, sendo constituída por 27 membros eleitos directa-
mente e por 18 presidentes de junta de freguesia.

artigo 2.º
Competências de apreciação e fiscalização
1 – Compete à assembleia municipal, sob proposta da 
câmara municipal: 

a) aprovar as opções do plano e a proposta de orçamen-
to, bem como as respectivas revisões; 
b) aprovar as taxas do município e fixar o respectivo 
valor; 
c) deliberar em matéria de exercício dos poderes tribu-
tários do município; 
d) Fixar anualmente o valor da taxa do imposto muni-
cipal sobre imóveis, bem como autorizar o lançamento 
de derramas; 
e) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimen-
to pelo governo de benefícios fiscais no âmbito de im-
postos cuja receita reverte para os municípios; 

f) autorizar a contratação de empréstimos; 
g) aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia 

externa do município; 
h) aprovar os planos e demais instrumentos estratégi-
cos necessários à prossecução das atribuições do mu-
nicípio; 
i) autorizar a câmara municipal a adquirir, alienar ou 
onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes a 
rmmg, e fixar as respetivas condições gerais, podendo 
determinar o recurso à hasta pública, assim como a alie-
nar ou onerar bens ou valores artísticos do município, 
independentemente do seu valor, sem prejuízo do dis-
posto no n.º 2, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; 

j) deliberar sobre formas de apoio às freguesias no qua-
dro da promoção e salvaguarda articulada dos interes-
ses próprios das populações; 
k) autorizar a celebração de contratos de delegação 
de competências entre a câmara municipal e o estado 
e entre a câmara municipal e a entidade intermunicipal 
(amP) e autorizar a celebração e denúncia de contratos 
de delegação de competências e de acordos de execu-
ção entre a câmara municipal e as juntas de freguesia; 

l) autorizar a resolução e revogação dos contratos de 
delegação de competências e a resolução dos acordos 
de execução; 
m) aprovar a criação ou reorganização dos serviços 
municipais e a estrutura orgânica dos serviços munici-
palizados; 
n) deliberar sobre a criação de serviços municipalizados 
e todas as matérias previstas no regime jurídico da ati-
vidade empresarial local e das participações locais que 
o mesmo não atribua à câmara municipal; 
o) aprovar os mapas de pessoal dos serviços municipais 
e dos serviços municipalizados; 
p) autorizar a câmara municipal a celebrar contratos de 
concessão e fixar as respetivas condições gerais; 

q) deliberar sobre a afetação e desafetação de bens do 
domínio público municipal; 

r) aprovar as normas, delimitações, medidas e outros 
atos previstos nos regimes do ordenamento do territó-
rio e do urbanismo; 
s) deliberar sobre a criação do conselho local de educa-
ção; 
t) autorizar a geminação do município com outros mu-
nicípios ou entidades equiparadas de outros países; 
u) autorizar o município a constituir as associações pre-
vistas no capítulo iv do título iii, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 
v) autorizar os conselhos de administração dos serviços 
municipalizados a deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições 
legalmente constituídas ou participadas pelos seus 
trabalhadores, tendo por objeto o desenvolvimento de 
atividades culturais, recreativas e desportivas ou a con-
cessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos 
familiares; 
w) deliberar sobre a criação e a instituição em concreto 
do corpo de polícia municipal. 

2 – Compete ainda à assembleia municipal: 

a) acompanhar e fiscalizar a atividade da câmara mu-
nicipal, dos serviços municipalizados, das empresas 
locais e de quaisquer outras entidades que integrem o 
perímetro da administração local, bem como apreciar a 
execução dos contratos de delegação de competências 
previstos na alínea k) do número anterior; 
b) apreciar, com base na informação disponibilizada 
pela câmara municipal, os resultados da participação 
do município nas empresas locais e em quaisquer ou-
tras entidades; 
c) apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, 
uma informação escrita do presidente da câmara 
municipal acerca da atividade desta e da situação 
financeira do município, a qual deve ser enviada ao 
presidente da assembleia municipal com a antece-
dência mínima de cinco dias sobre a data do início 
da sessão; 

d) solicitar e receber informação, através da mesa e a 
pedido de qualquer membro, sobre assuntos de interes-
se para o município e sobre a execução de deliberações 
anteriores; 
e) aprovar referendos locais; 
f) apreciar a recusa da prestação de quaisquer informa-
ções ou a recusa da entrega de documentos por parte 
da câmara municipal ou de qualquer dos seus membros 
que obstem à realização de ações de acompanhamento 
e fiscalização; 
g) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios defi-
nitivos resultantes de ações tutelares ou de auditorias 
executadas sobra a atividade dos órgãos e serviços do 
município; 
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h) discutir, na sequência de pedido de qualquer dos ti-
tulares do direito de oposição, o relatório a que se refe-
re o estatuto do direito de oposição; 
i) elaborar e aprovar o regulamento do conselho muni-
cipal de segurança; 
j) tomar posição perante quaisquer órgãos do esta-
do ou entidades públicas sobre assuntos de interesse 
para o município; 
k) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos 
que visem a prossecução das atribuições do município; 
l) apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações 
patrimoniais e a respetiva avaliação, bem como apre-
ciar e votar os documentos de prestação de contas; 
m) Fixar o dia feriado anual do município; 
n) estabelecer, após parecer da Comissão de herál-
dica da associação dos arqueólogos Portugueses, a 
constituição dos brasões, dos selos e das bandeiras 
do município e proceder à sua publicação no diário da 
republica. 

3 – não podem ser alteradas pela assembleia municipal 
as propostas apresentadas pela câmara municipal re-
feridas nas alíneas a), i) e m) do n.º 1 e na alínea l) do nú-
mero anterior, sem prejuízo de esta poder vir a acolher 
em nova proposta as recomendações ou sugestões 
feitas pela assembleia municipal.
4 – as propostas de autorização para a contratação 
de empréstimos apresentadas pela câmara municipal, 
nos termos da alínea f) do n.º 1, são obrigatoriamente 
acompanhadas de informação detalhada sobre as con-
dições propostas por, no mínimo, três instituições de 
crédito, bem como do mapa demonstrativo da capaci-
dade de endividamento do município. 
5 – Compete ainda à assembleia municipal: 

a) Convocar o secretariado executivo metropolitano, 
nos termos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com 
o limite de duas vezes por ano, para responder perante 
os seus membros pelas atividades desenvolvidas no 
âmbito da área metropolitana;

b) aprovar moções de censura à comissão executiva 
metropolitana, no máximo de uma por mandato. 

artigo 3.º
Competências de funcionamento
1 – Compete à assembleia municipal: 
a) elaborar e aprovar o seu regimento; 
b) deliberar sobre recursos interpostos de marcação 
de faltas injustificadas aos seus membros; 
c) deliberar sobre a constituição de delegações, comis-
sões ou grupos de trabalho para o estudo de matérias 
relacionadas com as atribuições do município e sem 
prejudicar o funcionamento e a atividade normal da 
câmara municipal. 

2 – no exercício das respetivas competências, a as-
sembleia municipal é apoiada por trabalhadores dos 
serviços do município a afetar pela câmaramunicipal, 
nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e artigo 58.º deste regimento.

capítulo ii
da mesa da assembleia

artigo 4.º
Composição da mesa
1 - a mesa da assembleia municipal é composta por um 
Presidente, um 1.° secretário e um 2.°secretário que 
são eleitos, de entre os seus membros, por escrutínio 
secreto.

2 - o Presidente é substituído, nas suas faltas e impedi-
mentos, pelo 1.° secretário e este pelo2.° secretário.
 
3 - a mesa é eleita pelo período do mandato, podendo 
os seus membros ser destituídos pelaassembleia, em 
qualquer altura, por deliberação de maioria do número 
legal dos seusmembros, tomada por escrutínio secre-
to.

4 – na ausência simultânea de todos ou da maioria dos 
membros da mesa, ou no caso dedestituição da mesa, a 
assembleia municipal elege, por voto secreto, de entre 
os membrospresentes, o número necessário de ele-
mentos para integrar a mesa que vai presidir à sessão.

5 – a eleição da nova mesa da assembleia, em caso de 
destituição, deverá ter lugar no inícioda sessão seguin-
te àquela em que se verificou a situação.

artigo 5.º
Competência da mesa
sem prejuízo das demais competências legais, são 
competências da mesa da assembleia municipal de Pa-
redes, as matérias constantes no artigo 29.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 desetembro, a saber:
a) elaborar o projeto de regimento da assembleia mu-
nicipal ou propor a constituição de um grupo de traba-
lho para o efeito; 
b) deliberar sobre as questões de interpretação e inte-
gração de lacunas do regimento; 
c) elaborar a ordem do dia das sessões e proceder à sua 
distribuição; 
d) verificar a conformidade legal e admitir as propostas 
da câmara municipal legalmente sujeitas à competên-
cia deliberativa da assembleia municipal; 

e) encaminhar, em conformidade com o regimento, as 
iniciativas dos membros da assembleia municipal, dos 
grupos municipais e da câmara municipal; 
f) assegurar a redação final das deliberações; 
g) realizar as ações que lhe sejam determinadas pela 
assembleia municipal no exercício da competência a 
que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 
h) encaminhar para a assembleia municipal as petições 
e queixas dirigidas à mesma; 

i) requerer à câmara municipal ou aos seus membros 
a documentação e informação que considere neces-
sárias ao exercício das competências da assembleia 
municipal, assim como ao desempenho das suas fun-
ções, nos termos e com a periodicidade julgados con-
venientes; 
j) Proceder à marcação e justificação das faltas dos 
membros da assembleia municipal; 

k) Comunicar à assembleia municipal a recusa da pres-
tação de quaisquer informações ou documentos, bem 
como a falta de colaboração por parte da câmara muni-
cipal ou dos seus membros; 
l) Comunicar à assembleia municipal as decisões judi-
ciais relativas à perda de mandato em que incorra qual-
quer membro; 
m) dar conhecimento à assembleia municipal do expe-
diente relativo aos assuntos relevantes; 

n) exercer os poderes funcionais e cumprir as diligên-
cias que lhe sejam determinadas pela assembleia mu-
nicipal; 
o) exercer as demais competências legais. 

2 – o pedido de justificação de faltas pelo interessado é 
feito por escrito e dirigido à mesa, no prazo de 5 dias a 
contar da data da sessão em que a falta se tenha veri-
ficado e a decisão é notificada ao interessado, pessoal-
mente ou por via postal. 

3 – das deliberações da mesa da assembleia municipal 
cabe recurso para o plenário 

artigo 6.º
Competência do Presidente
1 – Compete ao presidente da assembleia municipal: 
a) representar a assembleia municipal, assegurar o 
seu regular funcionamento e presidir aos seus traba-
lhos; 
b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias; 
c) abrir e encerrar os trabalhos das sessões; 
d) dirigir os trabalhos e manter a disciplina das ses-
sões; 

e) assegurar o cumprimento da lei e a regularidade das 
deliberações; 
f) suspender e encerrar antecipadamente as sessões, 
quando circunstâncias excepcionais o justifiquem, 
mediante decisão fundamentada a incluir na ata da 
sessão; 
g) integrar o conselho municipal de segurança; 

h) Comunicar à assembleia de freguesia ou à câmara 
municipal as faltas dos presidentes de junta de fregue-
sia e do presidente da câmara municipal às sessões da 
assembleia municipal; 
i) Comunicar ao ministério Público competente as fal-
tas injustificadas dos restantes membros da assem-
bleia, para os efeitos legais; 
j) exercer os poderes funcionais e cumprir as diligên-
cias que lhe sejam determinados pelo regimento ou 
pela assembleia municipal; 
k) exercer as demais competências legais. 

2 – Compete ainda ao presidente da assembleia muni-
cipal autorizar a realização das despesas orçamenta-
das relativas a senhas de presença, ajudas de custo e 
subsídios de transporte dos membros da assembleia 
municipal e de despesas relativas às aquisições de 
bens e serviços correntes necessárias ao seu regular 
funcionamento e representação, comunicando o facto, 
para os devidos efeitos legais, incluindo os correspon-
dentes procedimentos administrativos, ao presidente 
da câmara municipal. 

artigo 7.º
Competência dos secretários
Compete especialmente aos secretários:
a) Coadjuvar o Presidente da assembleia municipal no 
exercício das suas funções eassegurar o expediente;
b) Proceder à conferência nas sessões, assim como 
verificar, em qualquermomento, o quórum e registar 
as votações;
c) secretariar as sessões e subscrever as respetivas 
atas;
d) servir de escrutinadores;
e) substituir o Presidente nas suas faltas e impedimen-
tos;
f) exercer as competências que lhes forem delegadas 
pelo Presidente.

capítulo iii
do Funcionamento da assembleia municipal
secção i

artigo 8.º
sessões
Local das sessões
1 – as sessões da assembleia têm habitualmente lugar 
no salão nobre do edifício sede do município. 

2 – as sessões da assembleia podem decorrer noutro 
local, dentro da área do município, quando: 
a) assim o imponham as necessidades do seu funcio-
namento; 
b) razões relevantes o justifiquem. 

3 – a convocação da sessão, nos termos do número 
anterior, depende de decisão do presidente da assem-
bleia, ouvidos os restantes membros da mesa.

artigo 9.º
sessões ordinárias
1 – a assembleia municipal reúne em 5 sessões ordi-
nárias anuais, em fevereiro, abril, junho, setembro e 
novembro ou dezembro, convocadas com uma antece-
dência mínima de 8 dias por edital e por carta com aviso 
de receção ou protocolo. 

2 – a apreciação do inventário dos bens, direitos e obri-
gações patrimoniais, a respetiva avaliação e a aprecia-
ção e votação dos documentos de prestação de contas 
do ano anterior devem ter lugar na sessão ordinária 
de abril e a aprovação das opções do plano e da pro-
posta de orçamento para o ano seguinte, na sessão 
de novembro, salvo o disposto no artigo 61.º da Lei nº 
75/2013, de 12 desetembro.

artigo 10.º
sessões extraordinárias
1 – a assembleia municipal reúne em sessão extraordi-
nária por iniciativa do seu presidente, da mesa ou após 
requerimento: 
a) do presidente da câmara municipal, em cumprimen-
to de deliberação desta; 
b) de um terço dos seus membros; 
c) de um número de cidadãos eleitores inscritos no re-
censeamento eleitoral do município equivalente a 5% 
do número de cidadãos eleitores até ao limite de 2500. 
2 – o presidente da assembleia municipal, no prazo de 
cinco dias após a sua iniciativa ou a da mesa ou a rece-
ção dos requerimentos previstos no número anterior, 
por edital e por carta com aviso de receção ou proto-
colo, convoca a sessão extraordinária da assembleia 
municipal.

3 – a sessão extraordinária referida no número ante-
rior deve ser realizada no prazo mínimo de 3 dias e má-
ximo de 10, após a convocação. 

4 – quando o presidente da mesa da assembleia muni-
cipal não convoque a sessão extraordinária requerida, 
podem os requerentes convocá-la diretamente, obser-
vando, com as devidas adaptações, o disposto nos n.ºs 
2 e 3 e promovendo a respetiva publicitação nos locais 
habituais. 

5 – o requerimento a que se refere a alínea c) do nú-
mero 1 é acompanhado de certidões comprovativas da 
qualidade de cidadãos recenseados na área da respeti-
va autarquia local.

6 – as certidões referidas no número anterior são pas-
sadas no prazo de 8 dias pela comissão recenseadora 
respetiva e estão isentas de quaisquer taxas, emolu-
mentos e do imposto do selo.

artigo 11.º
quórum
1 – a assembleia só pode reunir e deliberar quando 
esteja presente a maioria do número legal dos seus 

membros. 
2 – as deliberações são tomadas à pluralidade de vo-
tos, estando presente a maioria do número legal dos 
seus membros, tendo o presidente voto de qualidade 
em caso de empate, não contando as abstenções para 
o apuramento da maioria.

3 – quando a assembleia não possa reunir por falta de 
quórum, o presidente designa outro dia para nova ses-
são que tem a mesma natureza da anterior, a convocar 
nos termos previstos no presente regimento.

4 – das sessões canceladas por falta de quórum é 
elaborada ata na qual se registam as presenças e au-
sências dos respetivos membros, dando estas lugar à 
marcação de falta.

artigo 12.º
Continuidade das sessões
1 – as sessões só podem ser interrompidas por decisão 
do presidente, para os seguintes efeitos: 
a) intervalos;
b) restabelecimento da ordem na sala; 
c) Falta de quórum, procedendo-se a nova contagem 
quando o presidente assim o determinar 

secção ii
a convocatória e ordem do dia

artigo 13.º
Convocatória
1 – os membros da assembleia são convocados para 
as sessões ordinárias e extraordinárias por edital e por 
carta com aviso de receção ou através de protocolo. 

2 – a convocatória das sessões ordinárias e extraordi-
nárias é efetuada respetivamente com, pelo menos, 8 e 
5 dias de antecedência.

artigo 14.º
ordem do dia
1 – a ordem do dia das sessões é elaborada pela mesa 
que deve proceder à sua distribuição. 

2 – da ordem do dia constará a informação escrita do 
presidente da câmara a que alude a alínea c) do nº2 do 
art.º 2º deste regimento.
3 – a ordem do dia deve incluir os assuntos que para 
esse fim forem indicados por qualquer membro da as-
sembleia, desde que sejam da competência deste ór-
gão e o pedido seja apresentado por escrito com uma 
antecedência mínima de: 
a) 5 dias úteis sobre a data da sessão, no caso de ses-
sões ordinárias; 
b) 8 dias úteis sobre a data da sessão, no caso de ses-
sões extraordinárias. 

4 – a ordem do dia é entregue a todos os membros com 
antecedência mínima de 2 dias úteis sobre a data do 
início da sessão, enviando-se-lhes, em simultâneo, a 
respetiva documentação.

secção iii
organização dos trabalhos
artigo 15.º
Período das sessões

1 - em cada sessão ordinária há um período designado 
“antes da ordem do dia”, outrodesignado de “ordem do 
dia” e um período destinado à intervenção do público.

2 – nas sessões extraordinárias não há período “antes 
da ordem do dia”.

artigo 16.º
Período de antes da ordem do dia
1 – o período de “antes da ordem do dia” terá a dura-
ção máxima de 60 minutos e destina-se a tratamento 
de assuntos gerais de interesse para o município. 

2 – este período inicia-se com a realização pela mesa 
dos seguintes procedimentos: 
a) apreciação e votação das atas;
b) menção, resumo ou leitura do expediente e presta-
ção das informações ou esclarecimentos que à mesa 
cumpra produzir; 
c) respostas às questões anteriormente colocadas 
pelo público que não tenham sido esclarecidas no mo-
mento próprio.

3 – o período de “antes da ordem do dia” é destinado, 
ainda: 
a) à emissão de votos de congratulação, saudação, pro-
testo ou pesar, propostas pela mesa ou por qualquer 
membro do plenário; 
b) a declarações políticas; 
c) ao tratamento pelos membros da assembleia de as-
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suntos de interesse político relevante.
artigo 17.º
Período da ordem do dia
1 – o período da “ordem do dia” inclui um período de 
apreciação e votação das propostas constantes da or-
dem do dia. 

2 – no início do período da “ordem do dia”, o presidente 
dará conhecimento dos assuntos nela incluídos. 

3 – a discussão e votação de propostas não constantes 
da ordem do dia das sessões ordinárias, depende de 
deliberação tomada por, pelo menos 2/3 dos membros 
presentes, que reconheçam a urgência de deliberação 
imediata sobre os assuntos não incluídos.

artigo 18.º
Período de intervenção do público
1 – o período de “intervenção do Público” tem a dura-
ção máxima de 30 minutos. 

2 – os cidadãos interessados em intervir para solicitar 
esclarecimentos terão de fazer, antecipadamente, a 
sua inscrição, referindo o nome, morada e assunto a 
tratar.

3 – o período de intervenção aberto ao público, referi-
do no n.º 1 deste artigo, será distribuído pelos inscritos, 
não podendo, porém exceder 5 minutos por cidadão.

secção iv
Participação de outros elementos
artigo 19.º
Participação dos membros da câmara municipal

1 – a câmara municipal faz-se representar, obrigato-
riamente, nas sessões da assembleia municipal, pelo 
presidente da câmara, que pode intervir nos debates, 
sem direito a voto. 

2 – em caso de justo impedimento, o presidente da 
câmara pode fazer-se substituir pelo seu substituto 
legal.

3 – os vereadores devem assistir às sessões de assem-
bleia.

artigo 20.º
Participação de eleitores
1 – nas sessões convocadas nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 10.º do presente regimento, têm direito 
a participar, sem direito a voto, 2 representantes dos 
requerentes. 

2 – os representantes mencionados no número anterior 
podem formular sugestões ou propostas, as quais só 
são votadas pela assembleia se esta assim o deliberar.

secção v
uso da Palavra
artigo 21.º
regras do uso da palavra no período de antes da ordem 
do dia
1- Cada grupo municipal, força política ou coligação e 
independentes, disporá de um tempo máximo total, 
sem possibilidade de cedência, total ou parcial, deter-
minado pelo somatório, arredondado para o minuto 
seguinte, dos seguintes critérios:
a) o tempo correspondente a metade do período regi-
mental referido na alínea c) do número 3 do artigo 16º 
deste regimento será distribuído igualmente pelos 
diversos grupos municipais constituídos e/ou forças 
ou coligações políticas, que se tenham apresentado às 
últimas eleições autárquicas.
§ Parágrafo único – verificando-se na constituição da 
assembleia a existência de membro ou membros que, 
aquando do ato de instalação, tenham optado pelo es-
tatuto de independente sem que se tenham construído 
em grupo municipal, o tempo referido na alínea a) será 
previamente reduzido em 3 minutos cuja utilização 
ficará unicamente a eles reservada e entre eles distri-
buída por rateio.
b) o tempo correspondente à metade restante do pe-
ríodo regimental fixado será dividido pelo número total 
de membros da assembleia, sendo o resultado obtido 
multiplicado pelo número de membros de cada grupo 
municipal, força política, coligação ou independentes e 
a cada um destes atribuído.
2-a gestão do tempo global assim atribuído cabe unica-
mente ao seu detentor podendo ser utilizado por uma 
ou por várias vezes, sem prejuízo da competência e das 
funções da mesa.
3-a inscrição dos membros da assembleia para uso da 
palavra neste período pode ser efetuada pela direção 
dos grupos municipais.
4-Compete ao presidente da assembleia, no período 

que antecede a realização da primeira assembleia após 
a sua instalação e ouvida a conferência dos represen-
tantes dos grupos municipais, estabelecer a ordem das 
intervenções neste período de antes da ordem do dia 
que vigorará durante o mandato da assembleia.
5-o presidente da Câmara, ou quem ele em sua subs-
tituição designar, poderá usar da palavra no final das 
intervenções, por um período máximo de 15 minutos 
para se pronunciar sobre os assuntos tratados no pe-
ríodo de “antes da ordem do dia” destinado à interven-
ção dos membros da assembleia.

artigo 22.º
regras do uso da palavra para discussão da ordem do 
dia
1 – Para a discussão de cada ponto da “ordem do dia” 
há um período inicial máximo de 60 minutos, não po-
dendo qualquer membro da assembleia exceder 10 
minutos de intervenção.

2 – Para a discussão de cada ponto da “ordem do dia” 
os grupos municipais, quando existirem, dispõem de 
um tempo global de 40 minutos a distribuir proporcio-
nalmente em função do respetivo número de membros 
que o integram.

3 – após a utilização dos períodos referidos nos n.ºs 
1 e 2, se a discussão não tiver terminado, haverá um 
segundo período de intervenções, de 30 minutos, que 
será proporcionalmente distribuído.

4 – a apresentação verbal de cada proposta pelo mem-
bro da assembleia proponente, pelo executivo camará-
rio ou por quem em sua vez o fizer, deverá limitar-se à 
indicação sucinta do seu objeto e fins que visa prosse-
guir e não exceder o total de 10 minutos.

5 – o presidente da câmara municipal dispõe de 10 mi-
nutos para apresentar a informação constante da alí-
neac) do nº 2 do artº 2º deste regimento.

artigo 23.º
regras do uso da palavra pelos membros da câmara 
municipal
1 - a palavra é concedida ao presidente da câmara ou 
ao seu substituto legal, no período de “antes da ordem 
do dia”, para prestar os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados.

2 - a intervenção referida no número anterior deverá 
ser feita por uma única vez, no final do período, num 
máximo de 15 minutos, podendo a assembleia, por 
maioria, deliberar a atribuição de mais tempo.

3 - no período da “ordem do dia” a palavra é concedi-
da ao presidente da câmara ou ao seu substituto legal 
para: 
a) apresentar os documentos submetidos pala câmara 
municipal, nos termos legais, à apreciação da assem-
bleia, dispondo para o efeito de um período máximo de 
10 minutos, podendo a assembleia, por maioria, delibe-
rar a atribuição de mais tempo.
b) intervir nos debates, sem direito a voto, por um perí-
odo máximo de 10 minutos.
4- no período da “Fiscalização dos atos da Câmara” a 
palavra é concedida ao presidente da câmara ou ao seu 
substituto legal, para prestação de esclarecimentos 
sobre a informação relativa ao consignado na alínea c) 
do n.º 2 do art.º 2.º deste regimento.

5 – no período de “intervenção aberto ao Púbico”, a pa-
lavra é concedida ao presidente da câmara ou ao seu 
substituto legal para prestar os esclarecimentos solici-
tados, dispondo para o efeito de um período máximo de 
10 minutos.

6 – É concedida a palavra aos vereadores para intervir 
nos debates, sem direito a voto, a solicitação do ple-
nário ou com a anuência do presidente da câmara ou 
do seu substituto legal, por um período máximo de 10 
minutos.
7 – a palavra é ainda concedida aos vereadores para o 
exercício do direito de defesa de honra, dispondo para 
o efeito de um período máximo de 5 minutos.

artigo 24.º
regras do uso da palavra no período de intervenção 
aberto ao público
1 – a palavra é concedida ao público para intervir nos 
termos do artigo 18.º deste regimento. 

2 – durante o período de intervenção aberto ao públi-
co, qualquer cidadão pode solicitar os esclarecimentos 
que entender sobre os assuntos relacionados com o 
município, devendo para o efeito proceder á sua inscri-
ção na mesa. 

3 – a palavra será dada por ordem de inscrições e cada 
interveniente deverá ter a duração máxima de 5 minu-
tos. 

4 – a mesa ou qualquer membro da assembleia ou da 
câmara prestarão os esclarecimentos solicitados ou, 
se tal não for possível, será o cidadão esclarecido, pos-
teriormente, por escrito ou no período de “antes da or-
dem do dia” da sessão seguinte.

artigo 25.º
uso da palavra pelos membros da assembleia
1 – a palavra é concedida aos membros da assembleia 
para: 
a) tratar de assuntos de interesse municipal; 
b) Participar nos debates; 
c) emitir votos e fazer declarações de voto; 
d) invocar o regimento ou interpelar a mesa; 
e) apresentar recomendações, propostas e moções so-
bre assuntos de interesse para o município; 
f) Formular ou responder a pedidos de esclarecimento; 
g) Fazer requerimentos; 
h) reagir contra ofensas à honra ou à consideração; 
i) interpor recursos. 

2 – a palavra será dada pela ordem de inscrições, salvo 
no caso de exercício do direito de defesa da honra. 

artigo 26.º
declarações de voto
1 – Cada grupo municipal tem direito a fazer, no final 
de cada votação e através de um seu elemento, uma 
declaração de voto, esclarecendo o sentido da sua vo-
tação.

2 – Cada membro da assembleia não integrado num 
grupo municipal ou, estando, mas, tenha votado em 
sentido diverso tem direito a fazer, no final de cada vo-
tação, uma declaração de voto esclarecendo o sentido 
da sua votação.

3 – as declarações de voto podem ser escritas ou orais, 
não podendo exceder, neste último caso 1 minuto. 

4 – as declarações de voto escritas são entregues na 
mesa até ao final da reunião.

artigo 27.º
invocação do regimento ou interpelação da mesa
1 – o membro da assembleia que pedir a palavra para 
invocar o regimento indica a norma infringida, com as 
considerações indispensáveis para o efeito. 

2 – os membros da assembleia podem interpelar a 
mesa quando tenham dúvidas sobre as decisões desta 
ou a orientação dos trabalhos. 

3 – o uso da palavra para invocar o regimento ou inter-
pelar a mesa não pode exceder 3 minutos. 

artigo 28.º
Pedidos de esclarecimento
o uso da palavra para pedidos de esclarecimento limi-
ta-se à formulação concisa da pergunta sobre a maté-
ria em dúvida, dispondo o respondente de 3 minutos 
para intervir. 

artigo 29.º
requerimentos
1 – os requerimentos podem ser apresentados por es-
crito ou oralmente, podendo, no entanto, o presidente 
da assembleia, sempre que o entender conveniente, 
determinar que um requerimento formulado oralmen-
te seja apresentado por escrito. 

2 – os requerimentos orais, assim como a leitura dos 
requerimentos escritos não podem exceder 3 minutos.

artigo 30.º
ofensas à honra ou à consideração
1 – sempre que um membro da assembleia conside-
re que foram proferidas expressões ofensivas da sua 
honra ou consideração, pode, para se defender, usar da 
palavra por tempo não superior a 3 minutos.

2 – o autor das expressões consideradas ofensivas 
pode dar explicações por tempo não superior a 3 mi-
nutos.

artigo 31.º
interposição de recursos
1 – qualquer membro da assembleia pode recorrer das 
decisões do presidente ou da mesa. 

2 – o membro da assembleia que tiver recorrido pode 
usar da palavra para fundamentar o recurso por tempo 

não superior a 3 minutos.
secção vi
deliberações e votações
artigo 32.º
maioria
as deliberações são tomadas à pluralidade de votos, 
estando presente a maioria do número legal dos mem-
bros da assembleia, tendo o presidente voto de quali-
dade em caso de empate, não contando as abstenções 
para o apuramento da maioria.

artigo 33.º
voto
1 – Cada membro da assembleia tem um voto.

2 – nenhum membro da assembleia pode deixar de vo-
tar, sem prejuízo do direito de abstenção.

artigo 34.º
Formas de votação
1 – a votação é nominal, salvo se o regimento estipular 
ou o órgão deliberar, por proposta de qualquer membro 
outra forma de votação. 

2 – o presidente vota em último lugar. 

3 – as deliberações que envolvam a apreciação de com-
portamentos ou de qualidades de qualquer pessoa são 
tomadas por escrutínio secreto e, em caso de dúvida, o 
órgão delibera sobre a forma de votação.

4 - havendo empate na votação por escrutínio secreto, 
procede-se imediatamente a nova votação e, se o em-
pate se mantiver, adia-se a deliberação para a sessão 
seguinte, procedendo-se a votação nominal se na pri-
meira votação desta sessão se repetir o empate. 

5 – quando necessária, a fundamentação das delibera-
ções tomadas por escrutínio secreto é feita pelo presi-
dente após a votação, tendo em conta a discussão que 
a tiver procedido. 

6 – não podem estar presentes no momento da dis-
cussão nem da votação os membros do órgão que se 
encontrem ou se considerem impedidos.

secção vii
Faltas
artigo 35.º
verificação de faltas e processo justificativo
1 – Constitui falta a não comparência a qualquer reu-
nião. 

2 – será considerado faltoso, o membro da assembleia 
que só compareça passados mais de 30 minutos sobre 
o início dos trabalhos ou se ausente definitivamente 
antes do termo da sessão.

3 – as faltas podem ser justificadas ou injustificadas. 

4 – o pedido de justificação de faltas pelo interessado é 
feito por escrito e dirigido à mesa, no prazo de 5 dias a 
contar da data da sessão em que a falta se tenha veri-
ficado e a decisão é notificada ao interessado, pessoal-
mente ou por via postal. 

5 – da decisão de recusa da justificação da falta cabe 
recurso para o plenário.

secção viii
Publicidade dos trabalhos e dos atos da assembleia
artigo 36.º
Carácter público das sessões
1 – as sessões da assembleia municipal são públicas, de-
vendo ser dada publicidade, com menção dos dias, horas 
e locais da sua realização, de forma a garantir o conheci-
mento dos interessados com uma antecedência de, pelo 
menos 2 dias úteis sobre a data das mesmas.

2 – a nenhum cidadão é permitido, sob qualquer pre-
texto, intrometer-se nas discussões e aplaudir ou 
reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas e as 
deliberações tomadas, sob pena de incorrer na punição 
prevista no nº 5 do art.º 49º da Leinº 75/2013, de 12 de 
setembro.

artigo 37.º
atas
1 – de cada sessão é lavrada ata, que contém um re-
sumo do que de essencial nela se tiver passado, indi-
cando, designadamente, a data e o local da sessão, os 
membros presentes e ausentes, os assuntos aprecia-
dos, as decisões e deliberações tomadas e a forma e o 
resultado das respetivas votações e, bem assim, o fac-
to de a ata ter sido lida e aprovada. 
2 – das atas deverá também constar uma referência 
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sumária às eventuais intervenções do público na solici-
tação de esclarecimentos e às respostas dadas.

3 – as atas são lavradas, sempre que possível, por 
trabalhador da autarquia local designado para o 
efeito e são postas à aprovação de todos os mem-
bros no final da respetiva sessão ou no início da se-
guinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo presi-
dente e por quem as lavrou. 

4 – as atas ou o texto das deliberações mais impor-
tantes podem ser aprovadas em minuta, no final das 
sessões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos 
membros presentes, sendo assinadas, após aprovação, 
pelo presidente e por quem as lavrou.

5 – as deliberações só adquirem eficácia depois de 
aprovadas e assinadas as respetivas atas ou depois de 
assinadas as minutas, nos termos dos números ante-
riores.

artigo 38.º
registo na ata do voto vencido
1 - os membros da assembleia podem fazer constar da 
ata o seu voto de vencido e as razões que o justifiquem. 

2 – quando se trate de pareceres a dar a outras enti-
dades, as deliberações são sempre acompanhadas das 
declarações de voto apresentadas. 

3 – o registo na ata do voto de vencido exclui o eleito da 
responsabilidade que eventualmente resulte da delibe-
ração tomada.

artigo 39.º
Publicidade das deliberações
1 – as deliberações destinadas a ter eficácia ex-
terna são publicadas em edital afixado noslugares 
de estilo durante 5 dos 10 dias subsequentes à to-
mada da deliberação ou decisão, sem prejuízo do 
disposto em legislação especial e publicadas em 
diário da república quando a lei expressamente 
o determine.

2 – os atos referidos no número anterior são ain-
da publicados no sitedo município, no boletim 
municipal e nos jornais regionais editados ou dis-
tribuídos na área do município, nos 30 dias subse-
quentes à sua prática, nos termos do disposto no 
artigo 56.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.

capítulo iv
das Comissões ou grupos de trabalho
artigo 40.º
Constituição
1 – a assembleia municipal pode constituir delegações, 
comissões ou grupos de trabalho para qualquer fim de-
terminado. 

2 – a iniciativa da proposta da sua constituição pode ser 
exercida pelo presidente, pela mesa ou por qualquer 
membro da assembleia.

artigo 41.º
Competências
1 – Compete às delegações, comissões ou grupos de 
trabalho o estudo dos problemas relacionados com as 
atribuições próprias do município. 

2 – a competência prevista no número anterior deve 
ser exercida sem interferência no funcionamento e na 
atividade normal da câmara municipal.

artigo 42.º
Composição
1 – o número de membros de cada delegação, comissão 
ou grupo de trabalho e a sua distribuição pelos diversos 
grupos municipais, quando existirem, são fixados pela 
assembleia. 

2 – Cada delegação, comissão ou grupo de trabalho 
será constituída por um número ímpar de membros e 
na sua composição será respeitado o princípio da pro-
porcionalidade de acordo com os votos obtidos por 
cada partido representado na assembleia.

artigo 43.º
Funcionamento
1 – Compete ao presidente da assembleia convocar a 
primeira reunião de cada delegação, comissão ou gru-
po de trabalho.

2 – as regras internas do seu funcionamento são de 
responsabilidade de cada delegação, comissão ou 
grupo de trabalho, devendo cada um deles eleger o 
seu presidente e dois vogais, um deles funcionando 

como vice-presidente e outro como secretário.
capítulo v
dos grupos municipais
artigo 44.º
Constituição
1 – os membros eleitos, bem como os presidentes de 
junta de freguesia eleitos por cada partido ou coliga-
ção de partidos ou grupo de cidadãos eleitores podem 
associar-se para efeitos de constituição de grupos mu-
nicipais. 

2 – a constituição de cada grupo municipal efetua-se 
mediante comunicação dirigida ao presidente da as-
sembleia municipal assinada pelos membros que a 
compõem, indicando a sua designação, bem como a 
respetiva direção. 

3 – qualquer alteração na composição ou direção do 
grupo municipal deve ser comunicada ao presidente da 
assembleia municipal. 

4 – os membros que não integrem qualquer grupo mu-
nicipal comunicam o facto ao presidente da assembleia 
e exercem o mandato como independentes.

artigo 45.º
organização
1 – Cada grupo municipal estabelece livremente a sua 
organização.

2 – as funções de presidente ou secretário da mesa são 
incompatíveis com as de presidente de grupo municipal.

capítulo vi
da Conferência de representantes de grupos munici-
pais
artigo 46.º
Constituição
1-a Conferência de representantes dos grupos muni-
cipais é uma instância consultiva do presidente da as-
sembleia municipal, que a ela preside, e é constituída 
pelos representantes de todos os grupos municipais.
2-a Câmara municipal pode participar na conferência e 
intervir nos assuntos que não se relacionem exclusiva-
mente com competências da assembleia.

artigo 47.º
Funcionamento
1-a Conferência reúne sempre que convocada pelo pre-
sidente da assembleia municipal, por sua iniciativa ou a 
pedido de qualquer grupo municipal.
2-Compete à Conferência pronunciar-se sobre assun-
tos que tenham a ver com o regular funcionamento da 
assembleia.
3-as recomendações da Conferência, na falta de con-
senso, são tomadas por maioria, estando representada 
a maioria absoluta dos membros da assembleia em 
efetividade de funções.

capítulo vii
dos direitos e deveres dos membros da assembleia
secção i
mandato

artigo 48.º
duração e continuidade do mandato
o mandato dos membros da assembleia municipal ini-
cia-se com o ato de instalação e de verificação de pode-
res e cessa com a instalação da nova assembleia, sem 
prejuízo dos casos de cessação de mandato.

artigo 49.º
suspensão do mandato
1 – os membros da assembleia municipal podem solici-
tar a suspensão do respetivo mandato. 

2 – o pedido de suspensão, devidamente fundamen-
tado, deve indicar o período de tempo abrangido e é 
enviado ao presidente e apreciado pelo plenário na ses-
são imediata à sua apresentação. 

3 – são motivos de suspensão, designadamente: 
a) doença comprovada; 
b) exercício dos direitos de paternidade e maternida-
de; 
c) afastamento temporário da área da autarquia por 
período superior a 30 dias 
4 – a suspensão que, por uma só vez ou cumulativa-
mente, ultrapasse 365 dias no decurso de mandato 
constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo, salvo se 
no primeiro dia útil seguinte ao termo daquele prazo o 
interessado manifestar, por escrito, a vontade de reto-
mar as funções. 
5 – a pedido do interessado, devidamente fundamenta-
do, o plenário pode autorizar a alteração do prazo pelo 
qual inicialmente foi concedida a suspensão do manda-

to, até ao limite estabelecido no número anterior. 
6 – enquanto durar a suspensão, os membros da as-
sembleia municipal são substituídos nos termos do 
artigo 53.º deste regimento.

7 – a convocação do membro substituído faz-se nos 
termos do n.º 4 do artigo 51.º

artigo 50.º
ausência inferior a 30 dias
1 – os membros da assembleia municipal podem fazer-
se substituir nos casos de ausências por períodos até 
30 dias. 

2 – a substituição obedece ao disposto no artigo 53.º 
e opera-se mediante simples comunicação por escrito 
dirigida ao presidente, na qual são indicados os respe-
tivos início e fim.

artigo 51.º
renúncia ao mandato
1 – os membros da assembleia municipal gozam do 
direito de renúncia ao respetivo mandato a exercer 
mediante manifestação de vontade apresentada, quer 
antes quer depois da instalação da assembleia.

2 – a pretensão é apresentada por escrito e dirigida a 
quem deve proceder à instalação ou ao presidente da 
assembleia, consoante o caso. 

3 – a substituição do renunciante processa-se de acor-
do com o disposto no número seguinte.

4 – a convocação do membro substituído compete à 
entidade referida no n.º 2 e tem lugar no período que 
medeia entre a comunicação da renúncia e a primeira 
sessão que a seguir se realizar, salvo se a entrega do 
documento de renúncia coincidir com o ato de instala-
ção ou sessão da assembleia e estiver presente o res-
petivo substituto, situação em que, após a verificação 
da sua identidade e legitimidade, a substituição se ope-
ra de imediato, se o substituto a não recusar por escrito 
de acordo com o n.º 2. 

5 – a falta de eleito local ao ato de instalação da assem-
bleia, não justificada por escrito no prazo de 30 dias ou 
considerada injustificada, equivale a renúncia, de pleno 
direito.

6 – o disposto no número anterior aplica-se igualmen-
te, nos seus exatos termos, à falta de substituto, devi-
damente convocado, ao ato de assunção de funções. 

7 – a apreciação e a decisão sobre a justificação re-
ferida nos números anteriores cabem à assembleia 
e devem ter lugar na primeira sessão que se seguir à 
apresentação tempestiva da mesma.

artigo 52.º
Perda de mandato
à perda de mandato aplica-se o consignado na Lei n.º 
27/96, de 1 de agosto.

artigo 53.º
Preenchimento de vagas
1 – as vagas ocorridas na assembleia municipal em 
caso de morte, renúncia, perda de mandato ou por ou-
tra razão, são preenchidas pelo cidadão imediatamente 
a seguir na ordem da respetiva lista ou, tratando-sede 
coligação, pelo cidadão imediatamente a seguir do par-
tido pelo qual havia sido proposto o membro que deu 
origem à vaga. 

2 – quando, por aplicação da regra contida na parte fi-
nal do número anterior, se torne impossível o preenchi-
mento da vaga por cidadão proposto pelo mesmo par-
tido, o mandato é conferido ao cidadão imediatamente 
a seguir na ordem de precedência da lista apresentada 
pela coligação. 

secção ii
deveres dos membros da assembleia
artigo 54.º
deveres
1 – Constituem, designadamente, deveres dos mem-
bros da assembleia: 
a) Comparecer às sessões da assembleia e às reuniões 
das comissões a que pertençam; 
b) Participar nas votações; 
c) respeitar a dignidade da assembleia e seus mem-
bros; 
d) observar a ordem e a disciplina fixadas no regimento 
e acatar a autoridade do presidente da mesa da assem-
bleia; 
e) Contribuir pela sua diligência para o prestígio dos 
trabalhos da assembleia municipal. 

artigo 55.º
impedimentos e suspeições
1 – nenhum membro da assembleia pode intervir em 
procedimento administrativo ou em ato ou contrato de 
direito público ou privado do respetivo município, nos 
casos previstos no artigo 44.º do Código do Procedi-
mento administrativo. 

2 – a arguição e declaração do impedimento seguem o 
regime previsto nos artigos 45.º, 46.º e 47.º do Código 
do Procedimento administrativo.

3 – os membros da assembleia devem pedir dispensa de 
intervir em procedimento administrativo quando ocorra 
circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-
se da sua isenção ou retidão da sua conduta, designada-
mente quando ocorram as circunstâncias previstas no 
artigo 48.º do Código do procedimento administrativo.

4 – à formulação do pedido de dispensa e à decisão so-
bre a escusa ou suspeição aplica-se o regime constante 
dos artigos 49.º e 50.º do Código do Procedimento ad-
ministrativo.

secção iii
direitos dos membros da assembleia
artigo 56.º
direitos
1 – os membros da assembleia municipal têm, designa-
damente, os seguintes direitos: 
a) indicar, nos termos e para os efeitos do disposto no 
n.º 3 do artigo 14.ºdeste regimento, assuntos da com-
petência da assembleia; 
b) Participar nos debates e nas votações; 
c) apresentar propostas, moções e requerimentos; 
d) apresentar recomendações, pareceres e pedidos 
de esclarecimento à câmara, veiculados pela mesa da 
assembleia; 

e) apresentar reclamações, protestos, contra protes-
tos e declarações de voto; 
f) Propor alterações ao regimento; 
g) receber através da mesa, todos os documentos res-
peitantes aos assuntos agendados.

2 – aos membros da assembleia municipal são atribuí-
veis os direitos a eles consignados pela lei, designada-
mente, pelo estatuto dos eleitos Locais, aprovado pela 
Lei n.º 29/87, de 30 de junho.

capítulo viii
das instalações e apoio à assembleia
secção i
instalações da assembleia municipal

artigo 57.º
instalações e equipamentos

a assembleia municipal dispõe de instalações e equipa-
mentos necessários ao seu funcionamento e represen-
tação, a disponibilizar pela câmara municipal.

secção ii
apoio à assembleia municipal
artigo 58.º
apoio
a assembleia municipal dispõe, sob orientação do pre-
sidente, de um núcleo de apoio próprio, composto por 
funcionários do município, nos termos definidos pela 
mesa, a afetar pelo presidente da câmara municipal.

Capítulo iX
das disposições Finais
artigo 59.º
interpretação e integração de lacunas
1 – Compete à mesa deliberar sobre as questões de 
interpretação e integração de lacunas do presente re-
gimento. 

2 – das deliberações previstas no número anterior cabe 
recurso para o plenário.

artigo 60.º
norma revogatória 
É revogado o regimento da assembleia municipal, apro-
vado em sessão da assembleia municipal realizada em 
16 de dezembro de 2006.

artigo 61.º
entrada em vigor
o presente regimento entra em vigor imediatamente a 
seguir à sua aprovação.
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eXposições

eXposição de fotografia 
e etnografia 
“cete, através da história”

data: 20 a 28 de setembro
local: Centro social de Cete

mais novos

atelier de fantoches: “por 
favor dá-me um açoite”
data: 7 de setembro, 16h00
local: biblioteca municipal de Paredes

caravana da educação 
rodoviária 
data: 29 de setembro a 3 de outubro, 
8h30 às 18h
local: Parque José guilherme

ciência viva no verão – 
“uma viagem ao passado”

data:  4, 5, 12 e 13 de setembro
local: Centro de interpretação das 
minas de ouro de Castromil e banjas, 
sobreira
contacto: 255 780 447

cultura e patrimÓnio

conheça o patrimÓnio vi: 
“o lugar e os homens”

data: 13 de setembro
locais a visitar: Casa da torre, 
sobrosa, Praça José guilherme, 
Paredes, Capela santa margarida, 
astromil, mamoa de brandião, aguiar 
de sousa
público-alvo: besteiros, Castelões 
de Cepeda, madalena e mouriz

indie music fest 2014 
data:4, 5 e 6 de setembro
local: bosque do Choupal, baltar

outros

6º encontro de 
automÓveis e motociclos 
clássicos cidade de 
paredes
data: 12 e 13 de setembro
local: antigo sintético das Laranjeiras, 
Castelões de Cepeda
organiZação: associação Louredo 
aventura motor Clube

música

“conta-me histÓrias com 
os virgem suta” 
data: 19 de setembro | 21h30
local: Casa da Cultura de Paredes

encontr’artes
data: 12 e 13 de setembro
local: Praça José guilherme

opereta musical: 
“gandarela”
data: 27 de setembro | 21h30
local: auditório da Fundação a Lord

programa famílias: 
“bZZZoira moira”
data: 28 de setembro | 16h00
local: Casa da Cultura de Paredes

desporto

caminhada do coração 
data: 26 de setembro
local: Parque do rio Ferreira, 
Lordelo e rebordosa

trail | caminhada casa 
do povo de sobreira
data: 7 de setembro
local: Casa do Povo de sobreira

estágio da selecção 
nacional de bcr para 
Jogadores de clubes da 
Zona norte
data: 27 de setembro 
local: Pavilhão rota dos móveis
organiZação: anddemot - ass. 
nacional de desporto para Pessoas 
com deficiência motora/aPd Paredes

noite de teatro: “quase 
todos os dias da nossa 
vida...” 
data: 12 de setembro, 21h30
local: auditório do grupo de 
Jovens nova esperança
organização: s. Pedro - Centro 
social da sobreira e grupo de 
Jovens nova esperança.

conheça o patrimÓnio vi: 
“o lugar e os homens”
data: 20 de setembro
locais a visitar: Casa da torre, 
sobrosa, Praça José guilherme, 
Paredes, Capela santa margarida, 
astromil, mamoa de brandião, aguiar 
de sousa
público-alvo: beire, bitarães, 
gondalães e Louredo

conheça o patrimÓnio vi: 
“o lugar e os homens”
data: 27 de setembro
locais a visitar: Casa da torre, 
sobrosa, Praça José guilherme, 
Paredes, Capela santa margarida, 
astromil, mamoa de brandião, 
aguiar de sousa
público-alvo: Cristelo, duas 
igrejas, sobrosa e vilela

ORGANIZAÇÃO: PELOURO DA JUVENTUDE

CARAVANA DA EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA
29 DE SETEMBRO A 3 DE OUTUBRO 

PARQUE JOSÉ GUILHERME
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cÂmara municipal 
de paredes

Parque José guilherme
4580-130 Paredes
telefone: 255 788 800
Fax: 255 782 155
cmparedes@cm-paredes.pt
www.cm-paredes.pt

Juntas de freguesia

Junta de freguesia de aguiar 
de sousa
Lugar de senande
4585 – 001 aguiar de sousa
telefone: 224 500 415
Fax: 224 509 003
http://jf-aguiardesousa.pt/

Junta de freguesia de astromil
av. Central de astromil, n.º 285
4585 – 820 astromil
telefone: 224 150 500
Fax: 224 150 500

Junta de freguesia de baltar
rua Professor José meireles da Cunha, 
n.º 95
4585-026 baltar
telefone: 224 151 698
Fax: 224 151 698
http://www.jf-baltar.pt/

Junta de freguesia de beire
rua da boavista, nº 26
4580-282 beire
telefone: 255 912 405 
Fax: 255 912 405

Junta de freguesia de cête
rua de Fontielas, n.º 2
4580-321 Cête
telefone: 255 753 172
Fax: 255 753 172

Junta de freguesia de cristelo
beco da Portela, n.º 12, Cristelo
4580 – 353 Cristelo – Paredes
telefone: 255 784 686
Fax: 255 784 686

Junta de freguesia de duas 
igreJas
rua monte do Calvário, n.º 35
4580-130 duas igrejas
telefone: 255 873 340
Fax: 255 783 340

Junta de freguesia de gandra
Largo 9 de maio, n.º 17
4585-169 gandra
telefone: 224 150 320
Fax: 224 150 320 
http://www.jf-gandra.pt/

Junta de freguesia de lordelo
Praça Francisco sá Carneiro, n.º 2
4580 - 824 Lordelo Prd
telefone: 224 443 714
Fax: 224 444 048

Junta de freguesia de louredo
avenida Padre amadeu, n.º 84
4580 – 581 Louredo
telefone: 255 776 086
Fax: 255 776 123
http://jf-louredo.pt.vu/

Junta de freguesia de parada 
de todeia
Lugar da Cruz das almas
4585 – 251 Parada de todeia
telefone: 255 752 756
Fax: 255 752 756

Junta de freguesia de paredes
avenida da república, n.º 3
Castelões de Cepeda - Paredes
4580-193 Paredes
telefone: 255 781 220
Fax: 255 781 220
http://www.freg-casteloescepeda.pt/

Junta de freguesia de 
rebordosa
av. bombeiros voluntários, n.º 158 r/C 
dto
4585-359 rebordosa
telefone: 224 155 303
Fax: 224 111 271
http://www.jf-rebordosa.pt

Junta de freguesia de recarei
av. Padre bernardino moreira Lopes, 
nº 625 
4585 – 592 recarei
telefone: 224 331 326
Fax: 224 331 326

Junta de freguesia de sobreira
av. de s. Pedro, 751
4585 – 680 sobreira
telefone: 224 330 988
Fax: 224 339 024

Junta de freguesia de sobrosa
rua Padre antónio moreira meireles, 99
4580 – 622 sobrosa
telefone: 255 963 859
Website: http://www.sobrosa.pt/

Junta de freguesia de vandoma
Praceta da ranha, nº 24
4585 – 756 vandoma
telefone: 224 111 446
Fax: 224 111 446

Junta de freguesia de vilela
rua Junta de Freguesia, n.º 24
4580-646 vilela Prd
telefone: 255 861 380
Fax: 255 861 380

ambiente

linha ambiente
telefone: 255 788 999

bombeiros voluntários

bombeiros voluntários de 
baltar
av. dos bombeiros voluntários, n.º 1434
4585 – 050 baltar
telefone: 224 151 632 / 224 153 434

bombeiros voluntários de cête
rua de belo horizonte
4580 – 313 Cête
telefone: 255 752 222

bombeiros voluntários de 
lordelo
av. dos bombeiros voluntários, n.º 146
apartado 53
4580 – 418 Lordelo
telefone: 224 447 777/8

bombeiros voluntários de 
paredes
av. dos bombeiros voluntários
4580 – 053 Paredes
telefone: 255 788 788

bombeiros voluntários de 
rebordosa
av. dos bombeiros voluntários, n.º 327
apartado 39 
4585 – 359 rebordosa
telefone: 224 157 440

cultura

biblioteca municipal
telefone: 255 788 921 

casa da cultura de paredes
telefone: 255 780 440

gabinete de arqueologia – casa 
da cultura
telefone: 255 780 447

desporto

pavilhão municipal escolar de 
cristelo
telefone: 255 783 280 | 255 784 686

pavilhão municipal escolar de 
paredes
telefone: 255 777 459 | 255 781 220

pavilhão municipal cidade de 
gandra
telefone: 224 150 998

pavilhão municipal de recarei
telefone: 224 333 069 |  224 332 364

pavilhão municipal de vandoma
telefone: 224 110 858

pavilhão municipal de vilela
telefone: 255 861 380

piscina municipal de lordelo 
telefone: 224 449 043

piscina municipal de paredes
telefone: 255 788 893

piscina municipal de rebordosa
telefone: 224 159 177

piscina municipal rota dos mÓveis
telefone: 224 337 420

farmácias

farmácia central de rebordosa
av. engenheiro adelino amaro da Costa, 
24
rebordosa 
telefone: 224442073

farmácia central oliveira dias, 
s.a. - sobreira
rua ernesto brito, 46
sobreira 
telefone: 224330541

farmácia confiança de paredes
rua de timor, n.º 69
4580-015 Paredes 
telefone: 255776374

farmácia de recarei
rua João Paulo ii, 29-39
recarei 
telefone: 224339060

farmácia do oural
rua Central do oural, n.º 401-109
4580 Paredes 
telefone: 255782348

farmácia ferreira de vales, s.a. - 
rebordosa
av. bombeiros voluntários, n.º 698 r/C dt
4585-359 rebordosa
telefone: 224113522

farmácia lusa
av. dr. Francisco sá Carneiro, n.º 287
4580-104 Paredes 
telefone: 255783626

farmácia maria adelaide 
rua Central de gandra, n.º 1072
4585-116 gandra
rua João Paulo ii, 29-39
recarei 
telefone: 224114669

farmácia moderna
rua dr. Jerónimo Pereira Leite, 354
4580-362 Cristelo 
telefone: 255783190

farmácia nogueira sucs.
estrada nacional 209, n.º 3603 aptd 25
4580-439 Lordelo 
telefone: 224442105

farmácia senhora da guia
rua Central de vandoma, 255
vandoma 
telefone: 224159794

farmácia senhora do vale
avenida senhora do vale, 166
4580 – 311 Cete 
telefone: 255755031

farmácia vasconcelos
av. bombeiros voluntários de baltar, 
n.º 1592
4585 – 044 baltar 
telefone: 224151610

farmácia vitÓria
rua de talhô, n.º 195
4580-281 beire 
telefone: 255782024

cruZ vermelha portuguesa – 
núcleo da sobreira
edifício da Junta de Freguesia
av. de s. Pedro
4585 – 680 sobreira
telefone: 224 332 334

cruZ vermelha portuguesa – 
núcleo de vilela
rampa da escola n.º 1, n.º 172
4580 – 712 vilela Prd
telefone: 255 872 115

outros

agência municipal de 
investimento de paredes
Parque José guilherme
telefone: 255 788 830

associação empresarial de 
paredes
rua dr. José mendes moreira, 15
Paredes
telefone: 255 777 374

clube de emprego do município de 
paredes
telefone: 255 788 930

edP – energias de Portugal
telefone: 255 005 600

segurança social – paredes
telefone: 255 785 885

serviço de finanças
rua dr. José Correia Pacheco, n.º 6
4580 – 258 Paredes
telefone: 255 788 630
Fax: 255 788 658

tesouraria de paredes
rua dr. José Correia Pacheco
4580 – 258 Paredes
telefone: 255 777 655
Fax: 255 788 659

tribunal Judicial de paredes
Parque José guilherme
Palácio da Justiça
4580-130 Paredes
telefone: 255 788 470
Fax: 255 785 103

veolia ap – águas de paredes, s.a.
rua de timor, n.º 27
4580-015 Paredes
telefone: 255 788 530
Fax: 255 788 539
aguas.paredes@veoliaagua.com.pt
www.aguasdeparedes.pt

saúde

hospital padre américo – vale do 
sousa
telefone: 255 714 000

hospital da misericÓrdia de 
paredes
telefone: 255 780 310

santa casa da misericÓrdia de 
paredes
telefone: 255 780 220

centro de saúde de baltar
rua d. manuel i, n.º 2326
4585 – 047 baltar
telefone: 224 151 669

centro de saúde de cristelo 
rua d. albertina meireles
4580 – 352 Cristelo
telefone: 255 782 454

centro de saúde de gandra 
Largo s. sebastião, n.º 12
4585 – 212 gandra 
telefone: 224 157 630

centro de saúde de lordelo 
av. dos bombeiros voluntários, n.º79
4580 – 505 Lordelo
telefone: 224 442 720

centro de saúde de paredes 
av. Comendador abílio seabra, n.º 104
4580 – 029 Paredes
telefone: 255 782 318

centro de saúde de rebordosa
av. dos bombeiros voluntários, n.º 158 
esq.
4580 – 359 rebordosa
telefone: 224 112 266

centro de saúde de sobreira 
rua da estação
4585 – 681 sobreira
telefone: 224 331 525

segurança

polícia municipal
telefone: 255 788 966/7

gnr lordelo
estrada nacional 209 – moinhos
4580 – 439 Lordelo
telefone: 224 441 838
Fax: 224 442 186

gnr paredes
Praça dr. oliveira salazar
4580 – 171 Paredes
telefone: 255 788 760
Fax: 255 783 745

transportes

caminhos-de-ferro de cête
telefone: 255 755 383

caminhos-de-ferro de paredes
telefone: 255 777 894

caminhos-de-ferro de recarei/
sobreira
telefone: 224 332 235

táXis paredes
telefone: 255 776 199

turismo

centro de educação e 
sensibiliZação ambiental e rural
marcação de visitas: 255 780 447

centro de interpretação das 
minas de ouro de castromil e 
banJas
marcação de visitas: 255 780 447

centro de interpretação da rota 
do romÂnico de paredes
marcação de visitas: 255 810 706

posto de turismo de paredes
Largo da estação
4580-196 Paredes
tel. 255 788 952




