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Caro Munícipe, 

Com o início deste mandato, decidimos voltar a editar o Boletim Municipal de Paredes, que passará a ser 
distribuído mensalmente, em formato de jornal. 

Esta decisão, deriva de dois motivos principais: O primeiro prende-se com a necessidade de partilhar 
com a população toda a atividade da Câmara Municipal e que nem sempre chega ao conhecimento de 
todos. Num Concelho tão grande como o nosso, em que todas as freguesias têm eventos, investimentos 
e acontecimentos relevantes, é obrigação da Câmara Municipal dar a conhecer toda essa actividade; O 
segundo motivo está relacionado com a nova Lei que define o Regime Jurídico das Autarquias, Lei esta 
que obriga o Município a publicar todas as deliberações e decisões tomadas pela Câmara Municipal e 
pela Assembleia Municipal. Tendo em conta as muitas deliberações e decisões de publicação obrigatória, 
isso, por si só, justificaria a existência deste Boletim. 

Porque acredito que a gestão será melhor quanto maior for a participação da população, é importante 
que todos saibam como está a ser gerida a Câmara Municipal e quais são as prioridades para este man-
dato, para assim, depois de lerem toda a informação que disponibilizaremos mensalmente, participarem 
ativamente no debate público sobre todos os temas relevantes para vida da nossa comunidade.

Assim, entendi que neste primeiro Boletim deveria abordar com rigor o desempenho económico e finan-
ceiro do Município. Depois de ler as páginas deste Boletim irá perceber que, mesmo em ano de eleições, 
2013 foi o ano em que reduzimos a dívida em 27,5% e reduzimos o prazo médio de pagamento a fornece-
dores de 283 para 175 dias. 

Para este ano, defini como meta reduzir a dívida em aproximadamente 20% e passar o prazo médio 
de pagamento a fornecedores para menos de 90 dias. No final 
de 2014, Paredes estará certamente na linha da frente 
dos municípios com melhor desempenho financei-
ro e económico. A redução da dívida em 40% no 
espaço de apenas dois anos é um facto que não 
pode ser ignorado e que deveria mesmo servir 
de exemplo para muitos dos organismos do Es-
tado Português.

Estes números serão mais significativos se ti-
vermos em conta que em 2012 a Câmara Muni-
cipal de Paredes foi a segunda do país que mais 
investiu, sendo apenas superada por Lisboa. 
Isto significa que, em três anos, o Município de 
Paredes investiu 80 milhões de euros.

Este empenho na boa gestão financeira do Mu-
nicípio ajudar-nos-á a aproveitar e a 
encarar o próximo Quadro Comu-
nitário de Apoios com capacida-
de financeira para continuar a 
investir nas 24 freguesias do 
Concelho.

Por fim, quero dar conta que, 
em breve, iniciarei um novo 
ciclo de “Presidências Aber-
tas” nas várias freguesias 
do Concelho. A experiência 
das anteriores “Presidên-
cias Abertas” ajudaram-me 
a responder mais rapida-
mente às necessidades da 
população, mas também 
fez com que a população 
se sentisse mais próxima 
dos seus eleitos. 

Bem haja.

Celso Ferreira
Presidente 
do Município de Paredes
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art on chairs entre 
os finalistas ao prémio 
europeu “regiostars 2014”

projeto promovido pelo município de paredes foi o escolhido pela ccdr-n para representar a região norte na competição europeia que distingue 
as iniciativas mais inovadoras dentro da União Europeia na área do desenvolvimento regional. o vencedor é anunciado em bruxelas, na sede da 
comissão Europeia, no próximo dia 31 de março

“Estarmos entre o leque de 
finalistas europeus a este prémio 
é um sinal de reconhecimento da 
aposta que o Município de Paredes 
está a realizar na promoção e rein-
venção criativa da sua indústria 
mais tradicional e representativa. 
Mas esta nomeação é, sobretudo, 
mérito das empresas de Paredes 
que participaram nas várias inicia-
tivas do Art on Chairs e que demons-
traram a sua enorme capacidade de 

reconhecimento 
europeu e um prémio 
Às nossas empresas

sabia que…

Ao longo dos 66 dias a exposi-
ção internacional Art on Chairs 
recebeu 26.237 visitantes?

O conjunto de todos os even-
tos envolveram a participa-
ção de 65.426 pessoas?

A CISION avaliou a comber-
tura mediática num retorno 
superior a €1,7 milhões?

As 34 empresas participan-
tes tiveram um ganho de no-
toriedade excepcional?

O Concurso Internacional de 
Design recebeu 449 candidatu-
ras oriundas de 37 países?

 O projeto DUETS foi associa-
do ao Alto Comissariados das 
Nações Unidas para os Refu-
giados?

11 das cadeiras produzidas 
no âmbito do DUETS foram 
leiloadas pela Christie’s e 
renderam 111.500 euros, que 
foram doados para o apoio 
a projetos educacionais e a 
missões de solidariedade do 
ACNUR no continente africa-
no, beneficiando diretamen-
te 3.700 crianças refugiadas 
da guerra da Síria?

O More Design, More Industry 
exibiu 36 peças de mobiliário, 
fruto do trabalho elaborado 
por 9 designers que, durante 8 
meses, foram colocados em 11 
empresas de Paredes?

O Cadeira Parade constitui-
se como uma das atividades 
propostas aos alunos de Ar-
tes Visuais das Escolas EB 
2/3 e Secundárias do Conce-
lho, desafiando-os a intervir 
em 82 cadeiras cedidas pela 
indústria de mobiliário de 
Paredes com base na obra 
de artistas plásticos, do sé-
culo XIX à atualidade?

A iniciativa Art on Chairs, pro-
movida pelo Município de Paredes, 
está entre os finalistas ao Prémio 
RegioStars 2014, uma espécie de 
“Óscares” da Comissão Europeia 
que anualmente distingue os me-
lhores projetos cofinanciados den-
tro de toda a União Europeia na 
área do desenvolvimento regional.
A candidatura foi apresentada pela 
própria Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do 
Norte (CCDR-N), que escolheu o Art 

on Chairs para representar o Norte 
de Portugal na edição de 2014 dos 
RegioStars.
 Lançados pela iniciativa da Comis-
são Europeia “Regions for Economic 
Change”, os prémios RegioStars têm 
como principal objetivo identificar e 
destacar boas práticas nas políticas 
públicas de desenvolvimento regio-
nal, sendo divulgadas internacional-
mente enquanto os projetos euro-
peus mais inovadores.
 Num contexto económico difícil, 

realização e know-how”, afirma Celso 
Ferreira, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes.
 Isso mesmo ficou comprovado pela 
qualidade, imaginação e arrojo das 
mais de 150 peças que integraram o 
conjunto das 9 exposições e que atra-
íram mais de 65 mil visitantes, geran-
do um impacto mediático superior a 
1,7 milhões de euros e uma audiência 
acumulada de quase 10 milhões de 
pessoas.

 “Trata-se de um projeto extre-
mamente ambicioso, mas que 
concretiza uma mudança funda-
mental para o desenvolvimento 
sustentável do nosso concelho, 
tanto do ponto de vista social 
como económico, tornando-o 
ainda mais atrativo e competitivo 
no contexto regional e nacional”, 
sustenta o edil.
  Com efeito, é a própria CCDR-N 
a reconhecer que este tipo de par-
cerias são apontadas pela estra-
tégia “Europa 2020” como deter-
minantes para o crescimento das 
economias do espaço europeu.
 Os vencedores da edição de 
2014 serão conhecidos a 31 de 
março próximo, numa cerimónia 
realizada em Bruxelas, na sede 
da Comissão Europeia.

- AC Concept
- Acaso 
- Aleal 
- Antarte Mobiliário
- Azélio & Filhos
- Cácio
- Cadeiras Barros
- Nunes Barros
- Cadeiras Gomes
- Cadeiras Luis Henriques
- Cadeiras Machado
- Cadeiras Miguel Machado
- Cadeiras Oliveira 
- Castro Sousa Móveis
- CM Cadeiras ,Campos Móvel
- Cunha Mobiliário
- Disarte Moveis
- Dismóvel
- Dois Gomes Cadeireiros
- Ducampus
- Fernando Dias da Silva & Filhos
- Fernando Leite & Filhos
- GualtorresJB Design
- JVF Cadeiras
- Jocilma
- José Fernando Loureiro dos 
Santos
- Kuatrus Interiores
- Lordwood
- Luso Verniz
- Margem Ideal, Lda
- Suideneto
- Viriato Hotel Concept
- Zaga´s

empresas 
participantes

esta inovadora iniciativa do Muni-
cípio de Paredes teve o mérito de 
reacender o espírito empreendedor 
local, promovendo e valorizando 
o seu principal setor de atividade, 
afirmando o concelho como um 
centro internacional de Design de 
mobiliário.
 Cofinanciado pelo “ON.2 – O Novo 
Norte” (Programa Operacional Re-
gional do Norte), o Art on Chairs 
conquista o palco europeu depois 
da visibilidade e repercussão al-

cançadas por iniciativas como o 
Duets, em que diversas personali-
dades nacionais e internacionais – 
casos de Aníbal Cavaco Silva, José 
Ramos-Horta, José Mourinho, 
Cristiano Ronaldo, Luciano Benet-
ton, Mia Couto, Maria Bethânia, 
Manoel de Oliveira ou Souto Mou-
ra – serviram de inspiração para 
o desenvolvimento de 11 cadeiras 
personalizadas e exclusivas, pro-
duzidas por empresas de mobiliá-
rio do concelho.
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Pouco passavam das 3 horas da 
madrugada do dia 4 de janeiro quan-
do um tornado, com ventos supe-
riores a 180 km/h, varreu parte do 
Concelho de Paredes. O tornado, que 
terá durado pouco mais de 15 minu-
tos, deixou um rasto de destruição à 
sua passagem, provocando severos 
danos numa extensão de aproxima-
damente cinco quilómetros, com in-
cidência nas freguesias de Lordelo, 
Vilela, Duas Igrejas e Sobrosa.
 Apesar de milagrosamente não 
haver qualquer registo de vítimas 
mortais ou feridos, a chuva intensa e 
os ventos fortes sentidos na madru-
gada de 4 de janeiro desalojaram 56 
pessoas, destruindo ou danificando 
parcialmente 145 edifícios e um to-
tal de 36 viaturas. Além dos estragos 
registados em 109 habitações, cujos 
telhados e janelas foram destruídos, 
o mau tempo provocou prejuízos em 
18 fábricas, três instalações despor-
tivas e cinco escolas.
 No cemitério de Duas Igrejas, vá-

a trágica madrugada que 
paredes ainda não esqueceu…
Quase dois meses volvidos após a forte intempérie que se abateu sobre o concelho de paredes, em especial 
sobre as freguesias de duas igrejas, lordelo, sobrosa e Vilela, revisitámos os locais da tragédia, atualizamos 
o balanço dos prejuízos e recordamos a pronta e eficaz ação dos meios de proteção civil, bombeiros, cruz 
Vermelha e câmara municipal no socorro e apoio às vítimas.

rias sepulturas e lápides foram ar-
rancadas, enquanto o telhado da 
igreja Matriz foi parcialmente arran-
cado pelo vento. Em Vilela, a passa-
gem do tornado deixou sem cober-
tura o pavilhão desportivo da Escola 
Secundária de Vilela e parte do telha-
do do Mosteiro de Santo Estevão.
 Os ventos fortes sentidos duran-
te a noite foram ainda responsáveis 
pela queda de vedações, muros, si-
nais de trânsito, postes de eletrici-
dade e telefones, mas também pelo 
aluimento de terras e a inundação 
e obstrução de várias ruas e estra-
das municipais.
 As operações de socorro durante 
a madrugada envolveram um total 
de 29 operacionais, entre os quais 
19 bombeiros das corporações de 
Lordelo e Paredes, apoiados por 
nove veículos.

um cenário catastrófico

As primeiras horas do dia seguin-
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te deixaram a nu um cenário ver-
dadeiramente devastador, com 
árvores caídas, copas arranca-
das, postes de eletricidade tom-
bados, carros destruídos e restos 
de telhas e vidros espalhados 
pelo chão. Em Vilela, uma torre de 
média tensão ficou dobrada num 
ângulo quase reto. E as chapas de 
zinco que se libertaram das cons-
truções à volta penduraram-se 
nos cabos elétricos, como se fos-
sem pedaços de tecido…
 Algumas destas chapas retor-
cidas eram parte do teto de um 
armazém de móveis, agora com-
pletamente destruído. “É a deso-
lação total de uma vida de tra-
balho”, desabafava o dono deste 
armazém, que o construíra há 13 
anos.
 “Estamos perante um quadro 
verdadeiramente catastrófico e 
que reclama uma intervenção cé-
lere, eficaz e consertada. Vamos 
naturalmente avaliar o âmbito 
de todas as situações que exijam 
uma intervenção municipal e agir 
com prontidão nos casos mais ur-
gentes”, resumia, pela manhã, Pe-
dro Mendes, o vice-presidente da 
autarquia.
 Por esta altura, várias equipas 
de técnicos do Município estavam 
já no terreno para um levanta-
mento exaustivo e rigoroso dos 
avultados prejuízos causados 
por esta intempérie, ao mesmo 
tempo que se procedia à limpeza 
e remoção dos destroços nas zo-
nas mais afetadas. “A nossa prio-

Confirmando os piores cená-
rios, o Município de Paredes esti-
mou em mais de 5,5 milhões de eu-
ros os custos globais decorrentes 
do tornado. “Temos a obrigação de 
ajudar a reconstruir estas casas e 
empresas. Mas face à dimensão 
e gravidade desta tragédia, é evi-
dente que vamos precisar de aju-
da, porque sozinhos não vamos 
conseguir responder a todas as 
situações”, assumia, desde logo, o 
presidente da Câmara, revelando 
o próximo passo: “Estamos já a ul-
timar um relatório identificando 
todas as necessidades concretas 
de cada agregado familiar e que 
será enviado ao Governo com a 
prontidão e com a eficácia que 
esta situação exige”.

mais de 5 
milhões de 
euros de 
preJuíZo

174 
Edifícios

142 
Habitações

18 
Empresas

3 
Instalações 
desportivas

5 
Escolas

1 
Igreja

1 
Mosteiro

1 
Cemitério

3 
Edifícios públicos

36 
Viaturas

os nÚmeros 
da tragédia

Apenas dois dias após a tra-
gédia, o Município de Paredes 
deliberou, em reunião de Câ-
mara, canalizar as verbas pre-
vistas e orçamentadas no Pro-
grama de apoio social, “Paredes 
Ajuda +”, para fazer face aos 
problemas e necessidades mais 
urgentes da população, num to-
tal de 800 mil euros. 

800 mil euros para 
aJuda imediata

 “É uma verba muito significativa, 
mas que não chega para cobrir to-
dos os prejuízos. Vamos, no entanto, 
acudir aos problemas e situações 
mais urgentes, esperando devolver 
alguma normalidade à vida destas 
pessoas, sobretudo àquelas que fo-
ram obrigadas a sair de suas casas 
por força desta calamidade”, expli-
cou Celso Ferreira.

ridade é acudir às situações mais 
prementes, ajudando as pessoas 
que ficaram com as suas casas 
inabitáveis. Em colaboração com 
as juntas de Freguesia e as IPSS 
do concelho, estamos a analisar 
cada caso e a desenvolver todas 
as diligências para realojar es-
tas famílias no mais curto espa-
ço de tempo”, apontava, por sua 
vez, Hermínia Moreira, vereadora 
com o Pelouro de Ação Social.
 A grande maioria dos desalo-
jados acabou por encontrar abri-
go em casas de familiares, mas 
a Autarquia teve que encontrar 
soluções para quatro pessoas 
sem família na região, a maioria 
idosas, que foram realojadas em 
lares.
 Às 12h40 de sábado, havia já o 
registo de 60 habitações danifica-
das e 56 desalojados. Pelas 19h30, 
o presidente da Câmara Munici-
pal de Paredes reunia em Duas 
Igrejas com os Bombeiros, Pro-
teção Civil, presidentes de Junta 
e técnicos da EDP para avaliar a 
situação e definir um conjunto 
de ações prioritárias. “Nenhuma 
cidade ou Município do país está 
preparado para uma catástrofe 
desta dimensão. Estamos a falar 
de algo surpreendente e aterra-
dor, nunca antes visto nesta re-
gião e que teve, infelizmente, con-
sequências devastadoras numa 
zona que é densamente povoada 
e densamente ocupada por ativi-
dades económicas”, resumia Cel-
so Ferreira, ao final da noite.
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes fez questão de 
enaltecer e louvar a atitude cívica e 
de grande solidariedade das popu-
lações afetadas, expressando ainda 
o seu louvor e gratidão a todos os 
elementos que estiveram envolvidos 
nas operações de socorro e apoio às 
vítimas, nomeadamente, aos Bom-
beiros Voluntários de Lordelo e Pa-
redes, à Delegação de Cruz Vermelha 
de Vilela, às Juntas de Freguesia e 

agradecimento pÚblico

a aJuda que 
chegou a paredes 

Em resposta às necessida-
des identificadas pela Autarquia, 
várias entidades, públicas e pri-
vadas, prontificaram-se em con-
tactar o Município de Paredes, 
disponibilizando ajuda imediata 
às vítimas desta calamidade.
 A Fundação Portugal Telecom 
(Fundação PT), no âmbito da sua 
política de responsabilidade so-
cial, doou quatro casas prefabri-
cadas, de tipologia T2, permitindo 
o realojamento definitivo de qua-
tro famílias.
 O Município recebeu também 
um importante e imprescindível 
apoio por parte da Câmara Mu-
nicipal de Torres Vedras que, em 
conjunto com uma empresa local, 
a Cerâmica Torreense, ofereceu e 
entregou 3.600 telhas para a re-
construção de habitações parti-
culares e que foram distribuídas 
pelas Juntas de Freguesia.

 Esta oferta complementou a 
aquisição de 13 mil telhas por parte 
da Câmara de Paredes a esta mes-
ma empresa, que as comercializou 
por um custo muito inferior ao va-
lor de mercado.
 Por sua vez, a Diocese do Porto 
concedeu à Paróquia de Duas Igre-
jas um donativo de 10 mil euros 
para ajudar à reconstrução da igre-
ja local.
 Também a IKEA, o ParedesHotel 
Apartamento, a Associação Empre-
sarial de Paredes e a APIMA mani-
festaram disponibilidade para aju-
dar as vítimas desta catástrofe.
 O Município de Paredes agra-
dece pública e reconhecidamente 
estes gestos de solidariedade e de 
grande responsabilidade social 
das empresas privadas e entida-
des públicas que acorreram vo-
luntariamente com meios impor-
tantes.

secretário de estado 
prometeu aJuda “Às 
pessoas em efetiva 
necessidade”

Quatro dias após a tragé-
dia, o secretário de Estado da 
Administração Local, António 
Leitão Amaro, deslocou-se a 
Paredes para garantir que o 
Governo irá apoiar “as pes-
soas em situação de efetiva 
necessidade” e que “não este-
jam protegidas por seguro”. O 
montante da ajuda será defini-
do com base no levantamento 
dos danos junto de cada um 

aos Servições de Proteção Civil. “A 
sua pronta e eficaz resposta foi abso-
lutamente decisiva para atenuar os 
vários problemas relacionados com 
esta catástrofe”, elogiou o edil. 
 Recorde-se que também a Proteção 
Civil, Distrital e Nacional, fez questão 
de reconhecer e elogiar a grande co-
ordenação que sempre existiu entre 
todas as entidades, quer ao nível da 
ativação de meios, quer ao nível ope-
racional e de gestão de recursos.

município acudiu 
Às situações mais 
urgentes

O Município de Paredes fez um 
grande esforço para acudir aos pro-
blemas e situações mais urgentes 
decorrentes desta tragédia, mobili-
zando um conjunto importante de 
meios e ajudas às populações mais 
afetadas. Além da reconstrução. Du-
rante o último mês, por exemplo, a 

autarquia, assegurou mais de 600 
refeições às famílias desalojadas, re-
construindo oito habitações e ceden-
do várias materiais de construção.
 No que diz respeito a equipa-
mento doméstico de primeira ne-
cessidade, a Câmara Municipal 
entregou mais de 50 eletrodomés-

ticos, designadamente, frigoríficos, 
fogões a gás e a lenha, máquinas de 
lavar roupa, micro-ondas, esquen-
tadores e cilindros.
 Para além dos apoios já mencio-
nados, a autarquia distribuiu ainda 
colchões, roupas e calçado, assim 
como outros artigos para o lar e 
bens alimentares.
 De resto, e após o apuramento de 
todos os danos, os Serviços de Ação 
Social sinalizaram 59 famílias cujos 
relatórios foram já enviados para a 
Segurança Social. “São famílias que 
comprovadamente necessitam de 
apoio para refazerem e poderem nor-
malizar a sua vida”, justificou Hermí-
nia Moreira, vereadora responsável 
pelo Pelouro de Ação Social.

dos agregados familiares afe-
tados pelo tornado.
 Acompanhado do presidente 
da Câmara Municipal, o secre-
tário de Estado visitou as qua-
tro freguesias afetadas pela 
intempérie e elogiou “a célere e 
eficaz resposta do Município a 
esta tragédia”.
 O apoio às famílias será feito 
através do Fundo de Socorro da 
Segurança Social.

aUtarQUia distribUiU mais dE 600 rEFEiÇõEs
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A que horas soube da ocorrência 
do tornado e como reagiu?
Fui informada por volta das 7 ho-
ras. Dirigi-me de imediato para 
a freguesia de Duas Igrejas, pois 
tive a informação de que era  aí 
que mais se evidenciava o efeito 
desta calamidade. Enquanto me 
dirigia para o local fui recolhen-
do informações quer pela Policia 
Municipal no terreno, quer atra-
vés dos Presidentes de Junta das 
quatro freguesias afetadas (Duas 
Igrejas, Sobrosa, Vilela e Lorde-
lo). Depressa percebi que a situa-
ção era muito grave, embora não 
houvesse registo de vítimas.

Que medidas tomou de ime-
diato?
Chegada a Duas Igrejas, analisei o 
melhor local para a instalação do 
Centro de Operações de Coman-
do. Decidimo-nos por uma sala do 
Centro Paroquial.  Para se fazer 
o ponto da situação, reuniram 
comigo, enquanto representante 
do Presidente de Câmara, os Co-
mandantes dos Bombeiros Volun-
tários de Lordelo  e de Paredes, o 
Presidente da Cruz Vermelha de 
Vilela, o Coordenador dos Servi-
ços Municipais da Proteção Civil, 
o Diretor do Departamento de De-
senvolvimento Municipal e todos 
os Presidentes de Junta das fre-
guesias afetadas. Desta primeira 
análise resultou o conhecimento 
do número de ocorrências e o seu 
grau de gravidade , tipo de estra-
gos e necessidades de interven-
ção, priorizando naturalmente o 
apoio aos desalojados . Atenden-
do ao grau de destruição, houve 
a necessidade de envolver todos 
os meios nos trabalhos de lim-
peza e desobstrução das ruas, 
na remoção  de escombros, en-
tulho, árvores caídas, etc.   Com 
a rápida e eficiente intervenção 

da EDP, desde muito cedo se iniciou 
o restabelecimento da energia elétri-
ca. Entretanto,  visitei pessoalmente 
na companhia do senhor Vice-Pre-
sidente, Dr. Pedro Mendes, todas as 
situações referenciadas como neces-
sitadas de apoio, quer no alojamento 
quer outro.  Aqui , senti a importância 
da nossa presença junto das pessoas. 
Num ambiente de grande fragilidade 
o conforto de saberem que podiam 
contar com a Câmara Municipal fez 
toda a diferença.

Quantas famílias foram afetadas?
Foram atingidas 142 habitações, afe-
tando 129 famílias. Felizmente parte 
delas tinham  seguro e outras conse-
guem fazer face aos prejuízos.
Depois de um trabalho exaustivo e 
criterioso, realizado pelos técnicos 
de serviço social, quer da Câmara 
Municipal quer da Segurança So-
cial, ficaram sinalizadas para apoio 
59 famílias. Os danos incidiram nas 
habitações, especialmente ao nível 
das janelas e coberturas, nos eletro-
domésticos, mobílias e artigos do lar 
e viaturas.  Registaram-se 56 pessoas 
desalojadas, 50 das quais foram aco-
lhidas por familiares, duas em IPSS e 
quatro em equipamento municipal.

Ainda há famílias que não regressa-
ram a casa? Porquê?
Sim, há ainda algumas famílias 
que, tendo essa possibilidade, opta-
ram por permanecer nas casas dos 
familiares, esperando que as con-
dições atmosféricas permitam a 
secagem das suas habitações, pois 
foi muita a humidade acumulada. 
Para além destas, há a considerar 
quatro famílias que aguardam pela 
colocação das casas doadas pela 
Fundação PT, mas que se encon-
tram bem instaladas.  

Que tipo de ajuda recebeu o Municí-
pio da parte do Governo?

O tornado que varreu Paredes 
no passado dia 4 de janeiro teve 
ventos de 184 km/h, de acordo com 
a avaliação feita pelo Instituto 
Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA). O tornado passou por Pare-
des entre as 3h00 e as 3h15, deste-
lhando casas, derrubando árvores 
e retorcendo ou partindo postes de 
metal e de madeira.
 Segundo o IPMA, pela dimensão 
de estragos, o tornado terá tido 
uma intensidade de T3 na escala 
de Torro – uma das que medem a 
força deste tipo de episódio me-
teorológico. A escala vai de T0 
(“tornado fraco”) a T10 (“super-
tornado”). T3 corresponde a um 
“tornado forte”.

ventos 
atingiram 
184 Km/h

Para além da solidariedade pronta-
mente manifestada pelos senhores 
Secretários de Estado da Administra-
ção Interna  e da Segurança Social, 
contamos com a visita ao local do Se-
cretário de Estado da Administração 
Local  bem como de um representan-
te do Secretário de Estado da Segu-
rança Social e da Diretora Adjunta do 
Centro Distrital da Segurança Social 
do Porto. Em reunião realizada fo-
ram articulados os procedimentos 
considerados adequados para de-
sencadear o processo de apoio às fa-
mílias, tendo sido assegurado o em-
penhamento pessoal dos  mesmos.

E essa ajuda já chegou?
Como é óbvio, todas as situações 
mereceram uma análise cuidada e 
os respetivos relatórios sociais fo-
ram entregues na Segurança Social 
no dia 29 de janeiro. Obtivemos já 
a garantia de que as famílias serão 
apoiadas. 

António Leitão Amaro, o secretário 
de Estado da Administração Local, 
enalteceu a resposta solidária que a 
população e a autarquia deram nes-
ta situação. Sentiu que a população 
colaborou com a Câmara Municipal 
na ajuda às pessoas afetadas?
O espírito solidário e de entreajuda 
foi bem visível. Para além da dispo-
nibilização das próprias habitações 
para acolherem os familiares e vizi-
nhos, houve uma grande colaboração 
na limpeza das casas. De imediato, 
surgiram movimentos no facebook 
para recolha de bens essenciais para 
as famílias afetadas. Foram várias as 
instituições e empresas que se ofe-
receram para ajudar. Para além das 
diferentes Juntas de Freguesia do 
concelho, registamos o Hotel Pare-
des Apartamento, o IKEA, a Funda-
ção PT, a Associação Empresarial de 
Paredes e a APIMA.

A Fundação Portugal Telecom pro-
meteu doar quatro casas a famílias 
desalojadas. Essas casas já chega-
ram? 
Ainda não chegaram. Três delas en-
contram-se em Valongo e uma outra 
no Alentejo. Já as fomos ver e ainda 
não estão instaladas porque aten-
dendo a que terão um caráter defini-
tivo, merecem alguma reparação. 

Como classifica o trabalho e a res-
posta dada pelos bombeiros e Pro-
teção Civil perante uma situação 
anormal como esta?
Acho que foi feito um ótimo trabalho, 
pautado pela responsabilidade e se-
renidade. Desde o primeiro alerta 
dos Bombeiros Voluntários de Lorde-
lo, à análise preliminar dos estragos 
por parte do piquete da Polícia Mu-
nicipal, bem como a rápida ativação 
dos meios, nomeadamente máqui-
nas retro e outras viaturas, assim 

como a presença no terreno dos 
operacionais quer dos Bombeiros 
e Cruz Vermelha, quer da Câmara 
Municipal, bem como a rápida res-
posta da EDP, tornaram possível, 
numa ação concertada, a resposta 
rápida e prioritária. Houve a preo-
cupação de resolver as situações 
mais graves antes do cair da noite 
e esse objetivo foi conseguido, já 
que nessa noite todas as famílias 
ficaram em segurança e os pe-
rigos da via pública tinham sido 
eliminados. Graças ao empenho 
de todos os agentes, e sendo sufi-
cientes os meios disponíveis, não 
houve a necessidade de acionar o 
Plano de Emergência.

A Câmara Municipal tem ajudado 
as famílias afetadas desde a pri-
meira hora. Como é que essa aju-
da está a ser posta em prática? 
A presença da Câmara Municipal 
tem sido uma constante. Para 
além da presença junto das pes-
soas, estamos sempre em con-
tacto com as quatro Juntas de 
Freguesia. A ajuda concreta tem 
sido de vários tipos. Disponibili-
zamos telhas e madeira para a 
reconstrução das coberturas de 
várias habitações, fornecemos 
centenas de refeições às famílias 
desalojadas ou que não tinham 
condições para cozinhar em casa, 
distribuímos dezenas de eletro-
domésticos de primeira neces-
sidade, nomeadamente fogões, 
frigoríficos, máquinas de lavar, 
microondas, procedemos a entre-
ga de roupas e calçado bem como 
de outros artigos, oferecemos 
colchões e móveis. Continuamos 
atentos à situação e ainda na úl-
tima reunião de câmara foram 
aprovados apoios a duas empre-
sas afetadas. Para além do apoio 
material ajudámos as famílias a 
procederem ao preenchimento 
do formulário obrigatório para 
requererem o apoio da Seguran-
ça Social e elaborámos e/ou va-
lidámos , através dos técnicos de 
engenharia, todos os orçamentos 
a anexar ao requerimento. Não 
tenho dúvidas de que o proces-
so ficaria bem mais complicado 
para as famílias se não tivessem 
este grande apoio por parte da 
Câmara Municipal. Apesar da 
aparente normalidade, sabemos 
que muitas situações continuam 
a merecer uma atenção especial 
e por isso continuamos atentos e 
disponíveis para tudo o que seja 
necessário. Finalmente gostaria 
de deixar uma palavra de admi-
ração a todas as pessoas afetadas 
por esta calamidade, pela forma 
corajosa como enfrentaram a si-
tuação e, sobretudo, pela lição de 
esperança  de que o futuro será 
com certeza mais risonho.

entrevista à 
vereadora 
hermínia moreira
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Em apEnas mEio ano 650 noVos postos dE trabalho

combater o desemprego 
através da captação de 
investimento 

A aposta persistente na capa-
ção e atração de investimento para 
o Concelho Paredes tem sido um 
desígnio do Município de Paredes e 
do seu Executivo, nomeadamente, 
através do trabalho desenvolvido 
pela sua Agência Municipal para o 
Investimento – a AMIParedes.
 Apesar de Portugal viver atu-
almente um conturbado período 
económico-social por força de uma 
crise financeira sem precedentes, 
as circunstâncias não inibiram a 
iniciativa empreendedora da Câ-
mara Municipal, que longe de se 
conformar com as dificuldades, 
sempre procurou desenvolver uma 
política ativa neste particular.
 Todavia, este não tem sido um 
caminho fácil. Enfrentamos um 
Programa de Assistência Finan-
ceira que encerra grandes dificul-
dades e sacrifícios que não podem 
ser ignorados, como a sucessiva 
quebra do poder de compra, a ga-
lopante subida do desemprego e 
a consequente deterioração da 
qualidade de vida.

novos investimentos 
vão criar 650 postos de 
trabalho

 É crucial, portanto, criar medi-
das propícias ao crescimento, re-
lançando o investimento privado 
e, em especial, captando investi-
mento estrangeiro de qualidade. 
Numa altura em que são enormes 
as dificuldades de acesso ao crédi-
to, é crucial que o investimento se 
revista de indiscutível qualidade e 
elevado retorno para as economias 
locais. Só assim poderemos dar 
esperança a uma nova geração de 
jovens dotados de boa formação e 
que hoje não conseguem entrar no 
mercado de trabalho.
 Mas, na atual conjuntura de 
grande rigor orçamental, deve-
mos também sublinhar o papel 
dos nossos empreendedores e 

superando as melhores expetativas e numa lógica de contraciclo, o concelho de paredes tem vindo a atrair um número significativo de investimentos 
nos últimos meses. tirando partido de todas as suas potencialidades, quer a nível de localização, quer ao nível da oferta de benefícios fiscais, paredes 
está a expandir e diversificar os seus negócios, aumentando a sua produtividade e, mais importante, criando novos postos de trabalho

Líder mundial no desenvolvi-
mento tecnológico de caixas de 
velocidade para a competição 
automóvel, a SADEV escolheu 
Paredes para instalar a terceira 
unidade de produção do Grupo 
francês.
 Atual fornecedora oficial de 
equipas como a Citroen, Peu-
geot, Renault, Toyota, Nissan, 
Skoda ou X-Raid/MINI, a SADEV 
viu-se obrigada a aumentar a 
sua capacidade de produção 
para dar resposta a todas as 
solicitações, investindo mais de 
um milhão de euros numa nova 

francesa sadev instala-se em paredes

unidade de produção – a segunda 
fora de França – na Zona Industrial 
de Cête, numa área com cerca de 
1.900m2.
 O Município de Paredes, através 
da sua Agência Municipal para o 
Investimento, foi o grande impul-
sionador do projeto, propondo o 
espaço e acompanhando todo o 
processo de licenciamento.
 Numa primeira fase, foram já 
criados 20 postos de trabalho em-
bora a empresa, fundada por Be-
noit Vencendau em 1974, admite 
chegar aos 35 funcionários a curto/
médio prazo.
.

carro do campeão do mundo sebastien loeb utiliza caixa de velocidades da sadEV
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Para além de investir conti-
nuamente em infraestruturas de 
excelência e na valorização dos 
seus recursos humanos, o Municí-
pio de Paredes tem hoje uma das 
políticas fiscais mais atrativas e 

as políticas fiscais 
mais competitivas do país

A  Câmara Municipal de Pa-
redes, através da sua Agência 
Municipal para o Investimen-
to, confirmou recentemente a 
captação de mais um investi-
mento privado para o Concelho 
que será responsável pela cria-
ção de 274 postos de trabalho 
diretos no decorrer deste ano, 
embora este número possa vir 
a crescer até aos 400 trabalha-
dores.
 O projeto é liderado pelo 
grupo filipino NST Apparel In-
ternational Corporpration, que 
anualmente produz mais de 15 
milhões de peças de vestuário 
para algumas das mais conhe-
cidas marcas internacionais.
 A nova fábrica do grupo vai 
localizar-se em Vilela, nas anti-
gas instalações da Aguado, ocu-
pando uma área de 6.700m2. A 
abertura está prevista para os 
primeiros dias de março. Nesta 
altura, procede-se à instalação 

vilela acolhe investimento de €3 milhões

de todo o equipamento de produ-
ção. 
 Reconhecendo a importância 
estratégica deste investimento – 
que ascende a mais de 3 milhões 
de euros – para a economia do 
Concelho, a Assembleia Municipal 
de Paredes aprovou um conjunto 
de incentivos para a concretiza-
ção deste projeto, agora classifi-
cado de Interesse Municipal.
 O presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes, Celso Ferreira, 
aplaude o trabalho realizado pela 
Agência Municipal de Paredes na 
captação e consumação de mais 
investimento para o Concelho, 
que considera ser “um ponto de 
viragem na competitividade do 
território e na criação de empre-
go, até porque outros investimen-
tos vão ser anunciados ainda no 
decorrer do primeiro trimestre 
deste ano, perfazendo quase 650 
novos postos de trabalho no Con-
celho.”

sabia que…

A Câmara Municipal tem 
hoje uma das políticas fis-
cais mais atrativas e compe-
titivas do país?

As novas empresas estão 
isentas do pagamento de ta-
xas de IMI e IMT?

Reduzimos as taxas de licen-
ciamento para o valor sim-
bólico de apenas 1 euro?

As empresas com facturação 
inferior a 150 mil euros es-
tão isentas do pagamento de 
Derrama?

As empresas que investem 
na criação de emprego não 
pagam Derrama?

Existe um Clube de Emprego 
que presta apoio à população 
local na procura ativa de em-
prego ou formação profissio-
nal?

O Clube de Emprego, em ar-
ticulação com a Agência Mu-
nicipal para o Investimento, 
tem sido um instrumento 
central na recolha, divulga-
ção e encaminhamento das 
ofertas de emprego no Con-
celho?

das nossas empresas, justamente 
porque são a melhor fonte de em-
prego e de geração de riqueza.
 A tecnologia, a inovação e o 
conhecimento são forças trans-
formadoras e geradoras de pro-
gresso das economias e das so-
ciedades. E esta é a ideia que 
tem inspirado o nosso modelo de 
apoio à economia local, nomea-
damente, com a decisiva e deste-
mida aposta que temos feito no 
Design e na Criatividade como 
motores de desenvolvimento e 
crescimento sustentável do nos-
so Concelho, promovendo a nossa 
principal indústria, responsável 
por mais de 60 por cento da pro-
dução nacional de mobiliário e 
pela ocupação de quase metade 
da nossa população ativa.

apoio À economia local

Este inovador projeto, cofinanciado 
em 85% por Fundos Europeus e que 
corresponde a um investimento de 
mais de 15 milhões de euros, está a 
reinventar de forma criativa a nossa 
indústria mais tradicional, transfor-
mando as adversidades do momento 
em oportunidades futuras, criando 
novas janelas de oportunidade num 
mercado cada vez mais global e com-
petitivo. A segunda edição do Art on 
Chairs, que estamos já a preparar, é 
disso um bom exemplo, porque será 
uma versão ainda mais internacio-
nal e virada para os negócios. Mas 
disso daremos conta em pormenor 
em próximas edições.

competitivas do país. Estes apoios, 
imprescindíveis para a crescente 
competitividade do Concelho e o 
reforço da sua atratividade, tradu-
zem-se na isenção de IMI e IMT, na 
redução das taxas de licenciamen-

to para um valor simbólico de 
apenas €1 e, mais recentemente, 
na isenção da Taxa de Derrama 
para as empresas com volume 
de negócios até aos 150 mil euros 
por um período de 5 anos.



nº 01 | abril dE 201410 autárquicas 2013

os novos órgãos autárquicos
pela 11ª vez desde as primeiras eleições livres em portugal, os cidadãos eleitores inscritos no concelho 
de paredes foram chamados às respetivas secções de voto para elegerem democraticamente os seus 
representantes nos três órgãos autárquicos: assembleia municipal, câmara municipal e Juntas de Freguesia. 
Eis os eleitos para o quadriénio 2013/2017:

EXEcUtiVo mUnicipal

PRESIDENTE DA CâMARA
Celso Ferreira (PSD)

SUPERINTENDêNCIA E COORDENAçãO GERAL

PELOUROS:
Administrativo e Financeiro (Jurídico e Recursos Humanos) e 
Protecção Civil

ATENDIMENTO: Todos os dias, mediante marcação prévia:
 255 788 800.

VEREADORA: 
HERMíNIA MOREIRA (PSD)

PELOUROS:
Educação
Cultura
Acção Social
ATENDIMENTO: 
Terça-feira e quinta-feira de 
manhã, mediante marcação 
prévia: 255 788 806.

VEREADOR: 
MANUEL FERNANDO ROCHA (PSD)

PELOUROS:
Desenvolvimento Municipal 
(Obras Municipais),
Oficinas e Equipamentos Móveis
Mercados e Feiras
ATENDIMENTO:
Todos os dias, mediante marcação 
prévia: 255 788 811

VEREADOR: 
CâNDIDO BARBOSA (PSD)

PELOUROS: 
Desporto e Equipamentos 
Desportivos
Juventude
ATENDIMENTO:
Todos os dias, mediante 
marcação prévia: 255 788 816

prEsidEntEs dE JUnta dE FrEGUEsia

AGUIAR DE SOUSA
Luís Teixeira (PSD)

ASTROMIL
Lurdes Meireles (PSD)

BALTAR
Conceição Rosendo (PSD)

BEIRE
 Fernando Santos (PSD)

CêTE
Joaquim Correia (PSD)

CRISTELO
Carlos Franclim (PSD)

DUAS IGREJAS
António Bessa (PSD)

GANDRA
Paulo Ranito (PSD)

LORDELO
Nuno Serra (PSD)

VICE-PRESIDENTE: 
Pedro Dinis Mendes (PSD)

PELOUROS: 
Urbanismo, Ambiente, Inovação e 
Modernização, Administrativa
Atividades Económicas, Turismo
e Saúde
ATENDIMENTO: 
Segunda-feira à tarde, quarta-feira 
e sexta-feira de manhã, mediante 
marcação prévia: 255 788 873.

assEmblEia mUnicipal 

PRESIDENTE: 
GRANJA DA FONSECA (PSD)

José Baptista Pereira (PS)
José Manuel Outeiro (PSD)
Maria Luísa Tadeu (PS)
Conceição Bessa Ruão Pinto (PSD)
Paulo Jorge Moreira da Silva (PS)
Luciano Calheiros Gomes (PSD)
Joaquim da Silva Leal (PS)
Joaquim Ferreira da Mota (PSD)
Laura Fernanda Pinto da Silva (PS)
Álvaro dos Santos Pinto (CDU)
Maria Quitéria Coelho Barbosa (PSD)
João Paulo Alves dos Reis (PS)
José Joaquim Leitão da Mota (PSD)
Carlos Ferreira da Silva (PS)
Mário Camilo Mota (PSD)
Cláudia Isabel Teixeira da Mota (PS)
Ana Paula Teixeira Gomes (PSD)
Rui José Fernandes Silva (CDS-PP)
Samuel António Leal Ribeiro (PS)
António do Couto Ferreira (PSD)
Ana Filipa Ribeiro da Costa (PS)
Rui Vasconcelos Pinto (PSD)
Cristiano Manuel Ribeiro (CDU)
Mário Luís Coelho da Silva (PS)
Andreia Morris Mendes (PSD)
José Pedro Nunes (PSD)

VEREADORES SEM PELOURO

 BEATRIZ MEIRELES (PS)ALEXANDRE ALMEIDA (PS) JOSé Sá (PS)HELDER RIBEIRO (PS)

LOUREDO
José Borges (PSD)

PARADA DE TODEIA
Agostinho Pinto (CDU)

PAREDES
Francisco Ferreira (PSD)

REBORDOSA
Elias Barros (PS)

RECAREI
Belmiro Sousa (PS)

SOBREIRA
João Gonçalves (PS)

SOBROSA
André Santos (PSD)

VANDOMA
José Cunha (PS)

VILELA
José Cruz (PSD)
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um orçamento de rigor 
eXplicado ponto a ponto
após reduzir a sua dívida em 19 milhões de euros, a câmara municipal de paredes volta a apostar no rigor e 
na contenção das suas contas em 2014, aprovando um orçamento no valor de 83,9 milhões de euros, num 
decréscimo de cerca de 43 milhões (menos 33,9%) face à proposta de orçamento apresentada em 2013

O  Município de Paredes apro-
vou e ratificou por maioria as 
Grandes Opções do Plano e Orça-
mento para 2014, um documento 
que, no entender do Presidente 
da Autarquia, Celso Ferreira, re-
presenta “o nosso compromisso 
de consolidação, rigor e discipli-
na na gestão da Câmara Muni-
cipal”, marcando “o virar de um 
novo ciclo após a conclusão da 

câmara reduZiu dívida em 19,3 
milhões de euros

Mas esta contenção, bem pa-
tente nos documentais provisionais 
para 2014, revela igualmente a von-
tade expressa do Município de Pare-
des em contribuir para a consolida-
ção das contas públicas nacionais, 
num momento de difícil conjuntura 
económica e financeira.
 Este compromisso está, aliás, bem 
patente na redução da dívida que a 
Câmara Municipal concretizou em 
2013: nada menos do que 19,3 mi-
lhões de euros, numa redução de 27,5 
por cento. 
 “É um dado extremamente re-

medidas 
de 
natureZa 
fiscal

O Orçamento para 2014 man-
tém em vigor a redução em 20 por 
cento da participação municipal 
nas receitas do IRS e na taxa de 
IMI (Imposto Municipal sobre 
Imóveis). 
 Esta forte aposta em medidas 

de natureza fiscal, com natural re-
percussão na redução da receita 
municipal, é extensível também 
ao tecido empresarial e, por con-
seguinte, à criação de emprego e 
de riqueza, por exemplo, através 
da manutenção da isenção de Der-
rama para as pequenas médias 
empresas cujo volume de fatura-
ção anual não exceda os 150 mil 
euros anuais. 
 Novidade neste orçamento é 
o facto desta isenção em sede de 
Derrama ser agora alargada a to-
das as empresas que realizem in-
vestimento, com vista à criação de 
emprego, no ano de 2014.

sabia que…

No ano passado, a Câmara re-
duziu a dívida em mais de €19 
milhões?

Sabia que em 2012 a Câma-
ra Municipal de Paredes foi a 
segunda do país que mais in-
vestimento realizou, depois de 
Lisboa?

Uma grande fatia do Orçamen-
to é dedicada à manutenção 
do Programa Paredes Ajuda +, 
através do qual se apoiarão os 
estratos sociais mais caren-
ciados?

A Câmara reduziu em 20% a par-
ticipação municipal nas receitas 
do IRS, fazendo com que as fa-
mílias de Paredes tenham uma 
poupança nessa mesma propor-
ção em sede daquele imposto?

A Câmara reduziu em 20% a 
taxa de máxima de IMI para os 
prédios que foram avaliados?

As empresas com faturação até 
€150 mil não pagam derrama?

As empresas que investiam 
na criação de emprego estão 
isentas do pagamento da der-
rama?

O Orçamento para 2014 teve 
uma redução na despesa de 
cerca de 34%?

O prazo médio de pagamento 
a fornecedores passou de 283 
para 175 dias e no final de 2014 
será de 90 dias?

Carta Educativa”.
 O orçamento, num valor global 
de 83,9 milhões de euros, represen-
ta uma redução de 43,1 milhões de 
euros face a 2013, ou seja, um de-
créscimo de 33,9% relativamente 
ao anterior documento, sem que 
exista, contudo, qualquer redução 
ao nível dos apoios sociais.
 Trata-se, sem dúvida, de um 
enorme esforço de contenção, 
“fundamental para prepararmos 
o Município para uma nova vaga 
de investimentos, nomeadamen-
te através do novo Quadro de 
Apoios Comunitário, cujos fundos 
estarão disponíveis a partir de 
outubro do próximo ano”, explica 
Celso Ferreira.

levante, por ter sido conseguido 
em ano de Eleições Autárquicas, 
quando é mais fácil e tentador cair 
em despesismo, mas também, e so-
bretudo, num ano em que fomos a 
segunda Câmara do país que mais 
investimento realizou, logo a se-
guir a Lisboa”, lembra o autarca, 
destacando que “49 milhões cor-
respondem a empréstimos ban-
cários e acordos de pagamento, 
alguns com mais de 15 anos, pelo 
que, da atual dívida de 53 milhões 
de euros, apenas 3,1 milhões de 
euros correspondem efetivamente 

a dívida vencida de curto prazo”.

a segunda câmara do país 
que mais investimento 
realiZou

E tudo isto, após um ciclo de três 
anos em que o investimento realiza-
do pela Câmara Municipal ultrapas-
sou os 83 milhões de euros, dos quais 
36,3 milhões em obra executada du-
rante 2013, ano em que a Autarquia 
reduziu o prazo de pagamento a for-
necedores em 108 dias, ou seja, de 
283 para 175 dias (dados disponíveis 

no site da DGAL), assumindo agora o 
compromisso de não ultrapassar os 
90 dias em 2014.
 No entender de Celso Ferreira, 
“isto só prova que fomos um Mu-
nicípio exemplar na utilização 
dos Fundos Comunitários, por-
que mesmo fazendo muita obra 
no Concelho conseguimos, ainda 
assim, reduzir a nossa dívida. É, 
por isso, uma grande satisfação 
poder apresentar estes números, 
bem demonstrativos do rigor e da 
disciplina com que esta Câmara 
tem sido gerida”.

 Ainda sobre o orçamento de 
2014, e não obstante a anunciada 
redução em mais de um terço face 
à proposta apresentada em 2013, a 
Câmara Municipal de Paredes man-
tém o compromisso de dar especial 
atenção a três pilares essenciais, 
nomeadamente: o apoio às famí-
lias e cidadãos mais carenciados; 
a criação de emprego e de riqueza 
ao tecido comercial e industrial do 
Concelho; e a realização de inves-
timentos em áreas cruciais para 
a qualidade de vida dos seus habi-
tantes.
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Situando-se no seu extremo 
sul, Aguiar de Sousa é a freguesia 
mais distante da sede do Muni-
cípio de Paredes. É, também, em 
termos de área, a maior do con-
celho.
 Esta freguesia tem profundas 
raízes históricas, tendo sido um 
dos maiores e mais poderosos 
concelhos e julgados do país. 
Estendia-se desde o Porto até 
às proximidades de Penafiel, in-
cluindo todas as freguesias do 
atual concelho de Paredes, com a 
exceção de Recarei, além de mais 
42 freguesias dos concelhos limí-
trofes, conforme o atestam as In-
quirições de 1220.
 Enquanto concelho, Aguiar de 
Sousa era constituído por 39 fre-
guesias, que integram os atuais 
municípios de Gondomar, Valongo, 
Lousada, Paredes e Paços de Fer-
reira, com um total de 21.643 ha-
bitantes em 1801 e ocupando uma 
superfície de cerca de 260 km2

natureZa em estado puro
com um papel importante na história e consequente criação do concelho de paredes, tendo sido um dos maiores concelhos e julgados do país, 
aguiar de sousa é hoje a maior freguesia do município. com um património ambiental e paisagístico invejável, tem na senhora do salto um dos 
principais ex-libris do concelho, um local de lendas e tradições, propício ao lazer e convívio…

 Esta freguesia terá inclusiva-
mente recebido foral, em 1269, 
(reiterado em 1513 por D. Manuel 
I), pelo fidalgo Estêvão Rodrigues, 
perdendo o estatuto de concelho 
aquando da reestruturação ad-
ministrativa, em 1837, passando a 
integrar-se, pouco tempo depois, 
no concelho de Paredes.
 Aguiar de Sousa distingue-se 
pela paisagem impressionante 
dos penhascos por onde serpen-
teia o rio Sousa, o mais longo do 
concelho de Paredes, nascendo 
em Felgueiras e desaguando no 
rio Douro. A Senhora do Salto, lo-
cal muito apreciado, é um exemplo 
disso. É possível fazer canoagem, 
escalada, fazer um piquenique ou 
simplesmente descansar ao som 
do murmúrio da água do rio.
 Terra de lendas e romarias, na-
tureza e convívio, Aguiar de Sou-
sa é paragem obrigatória para 
quem gosta de aliar a história à 
natureza.

sabia que…

Por motivo das celebra-
ções dos quinhentos anos do 
Foral de Aguiar de Sousa, em 
Junho de 2013, a Câmara Mu-
nicipal de Paredes mandou 
proceder à edição e estudo 
desse importante documen-
to. Da autoria de Maria Ale-
gria Marques, o livro “Foral 
de Aguiar de Sousa 1513” tor-
nou-se assim um documen-
to vivo repleto de memórias 
e história da Freguesia de 
Aguiar de Sousa e do Conce-
lho de Paredes.

a lenda da 
senhora do 
salto

Com uma multiplicidade de am-
bientes, Aguiar de Sousa oferece 
paisagens soberbas e de uma beleza 
quase ímpar. Entre as suas muitas 
maravilhas naturais está a famosa, 
e sempre muito procurada, Senhora 
do Salto. 
Verdadeiro ex-líbris do Concelho, 
encontra-se junto à chamada “Boca 
do Inferno”, assim conhecida por 
estar encravada entre as altas es-
carpas por onde corre o rio Sousa.
Perante o seu aspeto temível, e tal-
vez para minimizar o sentimento 

de medo, surge uma lenda cuja his-
tória sacraliza o local – hoje tam-
bém muito procurado para a prá-
tica de desportos radicais (rappel, 
slide, escalda).
Registada em 1874, a lenda da Se-
nhora do Salto conta a história de 
um cavaleiro que, perseguido pelo 
Diabo em forma de lebre, cai do 
precipício e aflito invoca Nossa Se-
nhora. 
Agradecido pelo salvamento, o ca-
valeiro terá erguido uma capela 
em honra de Nossa Senhora. Diz-se 
ainda que no local da queda, numa 
laje do rio, terá ficado a impressão 
de cinco marcas, atribuídas às pa-
tas e ao focinho do cavalo. As festi-
vidades em honra de Nossa Senho-
ra do Salto decorrem no terceiro 
domingo de Maio.

  FESTAS E ROMARIAS

Festas em Honra do Mártir 
S. Sebastião 
Aguiar 
25 a 30 de setembro de 2014

Festas em Honra de Stª Marta
Alvre - 1 a 5 de agosto de 2014

Festas em Honra da N. Sr.ª dos Re-
médios e Stª Isabel
Sarnada - 1 a 7 de julho de 2014

  ASSOCIAçÕES

Associação para o Desenvolvimento 
da Freguesia de Aguiar de Sousa

Rancho Folclórico de Aguiar de Sousa

A GARFA Associação Cultural e Re-
creativa de Aguiar de Sousa

Associação Cultural Recreativa e 
Desportiva Santa Marta

Atelier Ideias Giras

AGUIAR DE SOUSA
Área total: 22,32 km2
Número de habitantes: 
1.631 (Censos 2011)
Densidade: 73,1 hab./km2
Santo Padroeiro: S. Romão
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torre do castelo 
de aguiar de sousa

Classificado como Monu-
mento de Interesse Público e 
integrando a Rota do Români-
co, este Castelo situava-se na 
rede defensiva do território a 
que os reis asturianos deram 
particular atenção. Foi ataca-
do, no ano de 995, por Alman-
çor no seu avanço para Braga 
e Compostela, no contexto da 
Reconquista Cristã.
 A sua implantação revela as 
preocupações defensivas em-
pregues na construção, por ser 
de difícil acesso e rodeado de 
montes mais altos que lhe reti-
ram visibilidade.

 Exemplar de arquitetura mi-
litar medieval, está implanta-
do no que resta de uma antiga 
estrutura fortificada, com uma 
torre descentrada face à mura-
lha de planta oval. A torre não 
deveria existir no século XII, 
embora a construção de torres 
de menagem no interior das 
cercas muralhadas seja normal 
na época românica.
 Este importante monumento 
encabeçou uma Terra na reor-
ganização do território do sé-
culo XI e o importante Julgado 
de Aguiar de Sousa, já no século 
XIII.

sabia que…

O atual Concelho de Pa-
redes representa o antigo 
Concelho de Aguiar do Sousa, 
com origem nos primórdios 
da nacionalidade. Nessa al-
tura, Aguiar de Sousa apre-
sentava-se como um espaço 
político e administrativo 
independente. Data de 1258 
o primeiro foral atribuído 
a terras do Concelho, neste 
caso “aos homens de Aguiar e 
Paroquianos da Igreja de São 
Romão”.

Torre do Castelo de Aguiar de Sousa
Ponte Romana de Aguiar de Sousa
Capela da Senhora do Salto
Mamoa de Brandião
Capelas de São Sebastião, Santa Marta e Santa Isabel
Igreja Matriz

o que visitar em aguiar de sousa



nº 01 | abril dE 201414 notícias

O projeto Coménius Régio 
M.I.D.A.S. – “Melhorar a Inclusão, 
Diminuir o Abandono – Soluções”, 
promovido conjuntamente pelos 
Municípios de Paredes e de Xátiva 
(Espanha), foi distinguido pela União 
Europeia como uma das iniciativas 
mais inovadoras no âmbito da coo-
peração regional e internacional.
 Ao longo dos dois anos do projeto, 
foram realizados vários workshops 
nas escolas intervenientes e diversos 
inquéritos/entrevistas aos alunos, 
possibilitando assim a interação en-
tre duas realidades culturais e esco-
lares diferenciadas que se revelaram 
importantes para o desenvolvimento 
social e humano dos jovens.
Iniciado em 2010 e concluído em 
2012, o projeto M.I.D.A.S. foi o primei-
ro programa promovido pelo Municí-
pio de Paredes a obter este prémio e 
a ser reconhecido a nível europeu.

proJeto promovido 
pelo município de 
paredes distinguido 
com prémio europeu

Integrado no Programa “Movi-
mento Sénior” desenvolvido pelo 
Pelouro do Desporto da Câmara 
Municipal de Paredes, está já a 
decorrer desde janeiro passado 
a segunda edição do Campeonato 
Concelhio de Boccia Sénior.
 Superando todas as expetati-
vas, esta segunda edição conta 

2ª edição do 
campeonato  
concelhio de 
boccia sénior

com a participação de 13 insti-
tuições do Concelho, num total 
de mais de 300 atletas, o corres-
ponde a um aumento de 50 por 
cento.
 A competição, que arrancou no 
Pavilhão Municipal de Vilela, será 
disputada ao longo de três fases, 
até ao próximo mês de abril.

paredes golfe clube bisa 
nos nacionais de pitch&putt

Nos Sub16, o mais forte foi José 
Maria Cunha, que terminou os 36 
buracos e dois dias de competição 
com um total de 104 pancadas (4 
abaixo do PAR), a sete de distância 
de Leonor Bessa, campeã em 2013, 
e a 20 de Matilde Pacheco, ambas 
colegas de equipa do Paredes Gol-
fe Clube. Neste escalão, destaque 
também para o 5º lugar do pare-
dense Diogo Anjos, na sua estreia 
em campeonatos nacionais.
 Pedro Lencart, com um agregado 
de nove pancadas abaixo do Par, foi 
o recordista do Nacional e não deu 
hipóteses à forte concorrência nos 
sub14. João Maria Pontes (Oporto) 
e Marlon Neto-Bradley (Quinta do 
Fojo) eram apontados como favori-
tos, mas o atleta do Paredes Golfe 

o paredes Golfe clube conquistou dois títulos no campeonato 
nacional de Jovens de pitch&putt, que decorreu nos dias 22 e 
23 de fevereiro, no citygolf. a prova, com chancela da Federação 
portuguesa de Golfe, foi dominada pelos atletas paredenses, que só 
não venceram no escalão de sub12.

Clube deixou-os a 10 e 13 pancadas 
de distância, respetivamente. Dia-
na Pacheco, a outra atleta pare-
dense neste escalão, estreou-se ao 
mais alto nível com um meritório 
oitavo lugar da geral.
 O PGC não fez o pleno de vitórias 
em todos os escalões, porque a pro-
va de sub18 não se realizou devido 
a desistência de vários atletas e 
também porque, em Sub12, foi Da-
niel Rodrigues, do Citygolf, que do-
minou. 
 Pedro Afonso Mendes, com um 
oitavo lugar, foi o melhor pareden-
se, seguido de Tomás Ribeiro, Da-
niel Barbosa e Gonçalo Anjos.
 De referir que o Paredes Golfe 
Clube, com cerca de um ano e meio 
de trabalho, foi o emblema mais re-

presentado no Campeonato Nacio-
nal de Jovens, com um total de 14 
inscritos, num universo de cerca de 
50 atletas.
 No final do Campeonato, o pre-
sidente da direção do clube e res-
ponsável máximo pela Academia, 
António Manuel Bessa, confessou-

Cerca de 80 mil pessoas são 
esperadas domingo, 2 de março, 
no carnaval de Lordelo, que terá 
este ano como reis do carnaval 
Claudio Fernandez e Sofia Sousa, 
participantes das 3ª e 4ª edições 
do programa Casa dos Segredos.
 Oferecendo um espetáculo de 
cerca de 3 horas repleto de luz e 
cor, o carnaval de Lordelo tem já 
confirmados 12 carros alegóricos, 
6 grupos de bombos e várias esco-
las de samba. Com início às 14h00, 
o entrudo de Lordelo celebrar-
se-á com um cortejo pelas princi-
pais artérias da cidade, com início 
junto ao Pavilhão Rota dos Móveis 
e término na Escola Secundária 
de Lordelo, à semelhança de anos 
anteriores. 
 Organizado pelo segundo ano 
consecutivo pela Associação Lor-
delo Lazer, o Carnaval de Lordelo 
tem vindo a ocupar um lugar de 
destaque na região norte do país, 
recebendo cada vez mais partici-
pantes e curiosos.

carnaval 
de lordelo

se “feliz por assistir a mais um 
momento bonito de um clube que 
ainda dá os primeiros passos, mas 
passos importantes. Esta conquis-
ta demonstra que estamos no ca-
minho certo e que Paredes está a 
afirmar-se no panorama nacional 
da formação de novos valores”.
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No âmbito da 2ª edição do Art 
on Chairs e a convite do Município 
de Paredes, 10 alunos da Escola Su-
perior de Artes e Design (ESAD), em 
Matosinhos, estão a desenvolver as 
peças de mobiliário que vão equipar 
as 10 Residências Criativas integra-
das na Incubadora para o Design de 
Mobiliário, edifício que está a ser 
construído no Largo da Feira.
 Cada aluno do mestrado em De-
sign de Interiores da ESAD é res-
ponsável por uma residência de três 
pisos, composta por um escritório, 
uma cozinha e um quarto tendo de 
criar uma coleção composta por 
cinco a seis peças de mobiliário, in-
cluindo alguns elementos decorati-

alunos da 
esad criam 
mobiliário 
para as 
residências 
criativas

vos. Após serem validadas, as peças 
vão ser produzidas por empresas de 
mobiliário de Paredes.
 O objetivo é, uma vez mais, que-
brar a barreira entre a realidade 
académica e o mercado de traba-
lho. “É uma oportunidade fantásti-
ca para os alunos, pois vão contac-
tar com possíveis empregadores 
e ficar a conhecer a realidade do 
mercado. Mas é também um estí-
mulo para as empresas, que podem 
mostrar o seu know-how no desen-
volvimento de produtos e chegar 
mesmo a acordo com os designers 
para a comercialização destas pe-
ças”, explica Maria Milano, coorde-
nadora do Mestrado.

O  arranque da 7ª edição 
do Programa PT Paredes 
com Teatro coincidiu com o 
lançamento de um livro alu-
sivo a esta iniciativa do Pe-
louro da Cultura da Câmara 
Municipal de Paredes que, 
desde o seu lançamento em 
2006, foi responsável pela 
apresentação de mais de 400 
peças de teatro no concelho 
que foram vistas por mais de 
30 mil espetadores.
 “Com imaginação e mui-
ta persistência, criámos 
condições ao surgimento 
de novos grupos, recuperá-
mos uma tradição cultural 
e acrescentámos-lhe valor. 
Por mérito próprio, Paredes 
tem hoje o melhor programa 
de teatro amador a norte de 
Coimbra”, destacou, na oca-
sião, Celso Ferreira, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes.

programa 
pt paredes 
com 
teatro 
em livro

Junta de gandra 
Já tem posto 
dos ctt

A Junta de Freguesia de Gandra 
já tem disponível, desde o passado 
dia 3 de fevereiro, um Posto dos CTT 
com todas as valências que uma es-
tação de correios assegura.
 A  abertura deste Posto na cida-
de de Gandra ocorre numa época 
marcada por redução de custos e 
centralização de serviços, pelo que a 
abertura do novo espaço só foi possí-
vel graças a um protocolo celebrado 
entre a Junta de Freguesia e os CTT.
 “Este protocolo, que começou 
a ser negociado pelo anterior 
Executivo, consiste num acor-
do comercial em que a Junta de 
Freguesia assegura o espaço e os 
funcionários, enquanto os equi-
pamentos, produtos e serviços 

são da responsabilidade dos CTT. 
É uma importante conquista para 
a cidade de Gandra e para a sua 
população, sobretudo a mais ido-
sa, que antes obrigada a deslocar-
se até Baltar ou Lordelo para ter 
acesso a um Posto dos CTT”, ex-
plica Paulo Ranito, presidente da 
Junta de Freguesia de Gandra.
 O novo Posto dos Correios de 
Gandra, que está já instalado no 
piso de entrada do edifício da Jun-
ta de Freguesia, assegurará toda a 
oferta postal, nomeadamente o en-
vio e receção de correspondência e 
encomendas, carregamento de te-
lemóveis, pagamentos de vales de 
prestação sociais e venda de produ-
tos de filatelia, entre outros.
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Jaime pacheco distinguido 
na 2ª gala do desporto

O Município de Paredes, atra-
vés do seu Pelouro do Desporto, 
promoveu no passado mês de de-
zembro, no Pavilhão Rota dos Mó-
veis, a 2ª edição da Gala do Desporto 
Paredes – Rota dos Móveis. A ceri-
mónia, que contou com a presença 

sentantes do nosso Concelho. Quer 
como atleta, quer como treinador, o 
Jaime nunca se esqueceu das suas 
origens, promovendo o nome de 
Paredes por esse mundo fora”, des-
tacou, na ocasião, Celso Ferreira, 
presidente da Câmara Municipal de 
Paredes.
 “Nunca esqueci as minhas ori-
gens e sinto-me muito honrado por 
regressar aqui para esta homena-
gem. Sempre fizeram o favor de não 
se esquecerem de mim e estou mui-
to grato por isso. Eu também nunca 
me esqueci de Paredes”, disse, por 
sua vez, Jaime Pacheco.
 Em jeito de balanço, Cândido Bar-
bosa, vereador do Pelouro de Des-
porto reconheceu que “o trabalho 
do júri não foi particularmente fácil 
este ano, porque temos um leque 
cada vez mais alargado de atletas 
com feitos notáveis nas várias mo-
dalidades que praticam. Mas esse 
é também o melhor estímulo para 
que cada vez mais jovens pratiquem 
desporto em Paredes e cada vez 
mais atletas alcancem o sucesso”.

os 12 
vencedores 
da 2ª gala do 
desporto

Prémio Alto Prestígio: 
Jaime Pacheco
Prémio Dedicação: 
João Garcês
Prémio Incentivo: 
Associação Karaté Shotokan 
de Paredes e Vale do Sousa
Revelação do Ano: 
Jaime Poulson
Dirigente do Ano: 
Vítor Soares
Treinador do Ano: 
Manuel Moreira
Associação Desportiva do Ano: 
Altis Clube de Paredes
Equipa do Ano:  
Pólo Aquático dos Serviços Sociais 
da Câmara Municipal de Paredes
Atleta do Ano Sub-18 Feminino: 
Joana Garcês
Atleta do Ano Sub-18 Masculino: 
Francisco Sousa
Atleta do Ano Sub-14-Feminino: 
Leonor Bessa
Atleta do Ano Sub-14 Masculino: 
Joaquim Antunes

de 200 pessoas, distinguiu os atle-
tas, treinadores, dirigentes, clubes 
e associações do Concelho que mais 
se destacaram na época desportiva 
2011/2012, mas também ao longo de 
uma carreira. Foi esse o caso de Jai-
me Pacheco, galardoado com a mais 

alta distinção desta Gala, o Prémio 
Alto Prestígio.
 “Mais do que um prémio, este é 
um reconhecimento e uma justa 
homenagem do Município à longa 
e brilhante carreira desportiva de 
um dos nossos mais ilustres repre-

paredes integra 
proJeto piloto

À semelhança de 2012, o Con-
celho de Paredes vai representar a 
Região Norte no projeto “Floresta 
Segura”, iniciativa promovida pela 
Escola Nacional de Bombeiros e o 
Instituto de Conservação da Natu-
reza e das Florestas. O objetivo é 
informar e sensibilizar a população 
para atividades de prevenção rela-
tivas aos incêndios florestais, no-
meadamente as queimadas, costu-
me ainda bastante ativo na região.
 O projeto “Floresta Segura” con-
ta com o patrocínio da Portucel/

Soporcel e será dinamizado entre 
os meses de fevereiro e maio nos 
Municípios de Paredes, Rio Maior 
e S. Pedro do Sul, através de cinco 
ações de sensibilização por Muni-
cípio, com foco nas freguesias com 
maior suscetibilidade de utilizar o 
fogo para eliminação de sobrantes 
agrícolas e matos.
 De componente teórico-prática, as 
formações contarão com a presença 
de formadores de combate a incên-
dios e fogos florestais em datas ainda 
a acordar.

equipa de 
paredes com um 
plantel 100% 
nacional
A  equipa de ciclismo da LA 
Alumínios-Antarte-Paredes Rota 
dos Móveis mantém a aposta num 
plantel 100 por cento nacional 
em 2014. A formação liderada 
por Mário Rocha reforçou-se este 
com o veterano Vítor Gamito, de 
43 anos, e com o sprinter Daniel 

Freitas, de 23 anos. O grupo é 
ainda composto por Edgar Pin-
to, quarto classificado na Volta a 
Portugal de 2013, Hugo Sabido, 
Márcio Barbosa, o “rei” da Mon-
tanha na última Volta, António 
Carvalho, Pedro Paulinho e Luís 
Afonso.

O Município de Paredes é o 
mais recente membro do Eixo 
Atlântico do Noroeste Peninsu-
lar, associação transfronteiriça 
que integra várias cidades da 
Galiza e do Norte de Portugal. 
A criação desta associação, em 
1992, nasceu da necessidade de 
uma cooperação aprofundada 
entre estas cidades e regiões 
como forma de reforçar a sua 
posição perante a União Euro-
peia e o acesso a Fundos Comu-
nitários. Abrangendo mais de 7 
milhões de habitantes, o Eixo 
Atlântico é agora constituído 
por 35 municípios da Galiza e 
Norte de Portugal. 

paredes 
no eiXo 
atlântico
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17/01/2014

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 externa da 

reunião ordinária de 2014/01/13, desta câmara 

municipal.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 

realiZada em 2014/01/06 - para discussão 

e votação

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-

midadE, aproVar a ata dE 2014/01/06.

6 - s. pedro centro social sobreira - pe-

dido de subsídio para a renovação da li-

cença de construção da nova sede - para 

discussão e votação

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-

midadE, atribUir À institUiÇÃo Em caUsa Um 

sUbsÍdio dE Valor EQUiValEntE ao QUE Esta 

tEnha dE paGar pEla rEnoVaÇÃo da licEn-

Ça, FaZEndo-sE no momEnto da liQUidaÇÃo 

dEssas taXas o Encontro dE contas EntrE 

as partEs. 

7 - auto de declarações da cedência gra-

tuita de uma faiXa de terreno, para a 

construção de passeios na avenida mon-

te aZevido, nº600 em rebordosa - pº 724/99 

- para ratificação

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-

midadE ratiFicar o dEspacho QUE aUtori-

ZoU a oUtorGa do aUto Em caUsa por rE-

conhEcEr a UrGÊncia E o mÉrito na tomada 

dE dEcisÃo

8 - pedido de alteração de regime de esta-

cionamento de táXi - licença prd/33/2003, 

em que é requerente albino da silva Jor-

ge - para discussão e votação

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, com 5 Vo-

tos a FaVor do psd E 4 Votos contra do ps, 

aproVar o pEdido dE altEraÇÃo do rEGimE 

dE EstacionamEnto dE tÁXi aprEsEntado

9 - emissão de parecer prévio (lei nº 83-

c/2013) e abertura de procedimento - 

aJuste direto para aquisição de serviços 

de organiZação de feiras francas - para 

discussão e votação

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, com 5 Vo-

tos a FaVor do psd E 4 Votos contra do ps 

Emitir parEcEr prÉVio FaVorÁVEl Á contra-

ÇÃo Em caUsa.

10 - revisão do plano diretor municipal 

de paredes - ponderação das reclama-

ções, sugestões e pedidos de esclareci-

mento

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 

com 5 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs 

do ps, aproVar a proposta dE pondEraÇÃo 

nos tErmos Em QUE Foi aprEsEntada, nÃo 

tEndo Em considEraÇÃo aQUElas rEclama-

ÇõEs/sUGEstõEs QUE dEram Entrada apÓs 

Findo o praZo lEGalmEntE FiXado para o 

EFEito. 

11 - declaração de caducidade do proces-

so 172/04p, em nome de fernando antónio 

silva nogueira - para discussão e vota-

ção

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-

midadE, dEclarar a cadUcidadE do proJEto 

acima indicado pElos FUndamEntos cons-

tantEs da inFormaÇÃo tÉcnica QUE sUpor-

ta a prEsEntE dEcisÃo.

12 - pedidos de isenção do pagamento da 

trsu - para discussão e votação

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-

midadE, aproVar, nos tErmos E FUndamEn-

tos constantEs dos rElatÓrios sociais, a 

isEnÇÃo da tariFa dE rEsÍdUos sÓlidos Ur-
banos, À EXcEÇÃo da mUnÍcipE nome 
do beneficiário*, cUJa isEnÇÃo dE-
VErÁ sEr parcial (50%), bEm como o 
pErdÃo da dÍVida EXistEntE Em todas 
as sitUaÇÃo Em QUE a mEsma sE apli-
QUE, conFormE a inFormaÇÃo aprE-
sEntada
E eu Verónica de brito castro, chefe da di-
visão administrativa, o subscrevi.
a chefe de divisão administrativa,
paredes e paços do concelho, 
17 de janeiro de 2014

o presidente da câmara,
celso manuel Gomes Ferreira, dr.

pEloUro do Urbanismo
divisão de planeamento e Gestão 

Urbanística

aviso

licenciamento de operações 
de loteamento urbano nº 

71/81
1º aditamento ao alvará nº 

38/82

pedro dinis da silva mendes, Vereador 
do pelouro, faz saber, nos termos do dis-
posto do decreto-lei nº 555/99, de 16 
de dezembro, na redação atualizada, e 
em conformidade com o meu despacho 
datado de 2014/01/09, foi concedido a 
EUGÉnio manUEl FErnandEs morais, 
contribuinte nº 118771116, a alteração ao 
alvará de loteamento nº 38/82, processo 
nº 71/81, em nome carmindo dE bar-
ros brito, relativamente à ampliação da 
mancha de implantação da moradia, bem 
como o aproveitamento do sótão desti-
nado a habitação, a mancha situada na 
parte posterior do edifício com 79,70m2 
é para anexa destinado a garagem e ar-
rumos, passando o lote a ter a seguinte 
descrição: 

lote nº 2 com a área de 2.303m2, destina-
do a habitação, com a área de implantação 
de 169m2, área de construção de 385m2, 
composto por 3 pisos, 1 fogo e anexo com 
a área de construção e de implantação de 
79,70m2.

o prédio situa-se em rUa dE Valinhos, 
freguesia de dUas iGrEJas, deste con-
celho. 

para conhecimento geral vai o presen-
te ser publicado nos paços de concelho, 
sede da junta de freguesia e jornal de 
âmbito local.
paredes, em 5 de FEVErEiro de 2014

o Vereador do pelouro[1],
o Gestor de procedimento
[1] com poderes delegados e subdelega-
dos por despacho do Exmo. senhor presi-
dente da câmara, datado de 22/10/2013

festa do trial 
voltou a 
animar parque 
da cidade de 
paredes

Tal como tem sido hábito nos 
últimos anos, os motores regres-
saram em outubro passado ao 
Parque da Cidade de Paredes 
para a última e decisiva etapa do 
Campeonato Nacional de Trial 
4x4, numa organização do Clu-
be TT Paredes Rota dos Móveis e 
que contou uma vez mais com o 
apoio do Município de Paredes. A 
grande novidade deste ano foi a 
realização de um Prólogo notur-
no, num espetáculo único teste-
munhado por largos milhares de 
aficionados.
 Juntando mais de quatro deze-
nas de participantes, a pista cita-
dina da “Capital do Trial” voltou 

a ser decisiva para a atribuição 
do título nacional, ainda ao al-
cance de três pilotos. Contudo, e 
a exemplo do sucedido em 2012, 
Luís Jorge voltou a fazer a festa 
na cidade de Paredes. Mesmo dei-
xando fugir a vitória para Ricar-
do Lourenço, o segundo lugar foi 
suficiente para o piloto de Torres 
Vedras festejar o Bicampeonato.
  
paredes volta a encerrar 
calendário em 2014

A edição de 2014 do Campeona-
to Nacional de Trial 4x4 já tem o 
seu calendário definido e orde-
nado. Santa Maria da Feira (16 

de março), Torres Vedras (13 de 
abril), Valongo (18 de maio), Alen-
quer (8 de junho), Mação (21 de 
setembro) e Paredes (19 de outu-
bro) são as localidades escolhidas 
para acolher as seis jornadas des-
ta competição.

cespu vai ter 
residência 
universitária

A CESPU – Cooperativa de Ensino 
Superior, Politécnico e Universitário, 
vai passar a disponibilizar uma re-
sidência universitária para os seus 
alunos estrangeiros a partir do pró-
ximo ano Letivo.
 Este projeto, considerado impres-
cindível e fundamental para conso-
lidar a cidade de Gandra como um 
Pólo Universitário, prevê a recupera-
ção de um edifício, localizado junto à 
EN15, que se encontrava abandona-
do há já mais de dez anos, por insol-
vência do empreiteiro. O prédio foi 
entretanto vendido em hasta pública 
a um investidor privado que firmou 
um protocolo com a CESPU para a 
construção da Residência Universi-
tária. 
 Para tal, foi necessário a Assem-
bleia Municipal aprovar o reconhe-
cimento de interesse local do imóvel, 
cuja recuperação acrescentará um 
novo piso ao edifício, de modo a satis-
fazer a crescente procura de alunos 
estrangeiros pela instituição. Atual-
mente frequentam a CESPU mais de 
200 alunos oriundos de países como 
a França, Espanha e Itália.
 O projeto, que deverá estar con-
cluído a tempo do arranque do próxi-
mo Ano Letivo, prevê a criação de 93 
quartos para acolher 186 estudantes. 
Em cada um dos cinco pisos haverá 
um refeitório e salas de estudo. 
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edital
19/02/2014

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 2014/02/19, dEs-
ta cÂmara mUnicipal.

2 - proposta da ata da reunião ordinária re-
aliZada em 2014/02/05 - para discussão e vota-
ção
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimida-
dE, aproVar a ata da rEUniÃo dE 05/02/2014
6 - revisão do plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações coneXas da câmara 
municipal de paredes - para discussão e vo-
tação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a rEVisÃo do plano dE GEstÃo 
dE riscos dE corrUpÇÃo E inFraÇõEs conEXas 
da cÂmara mUnicipal dE parEdEs, nos tErmos 
propostos.
7 - proposta de regulamento de controlo in-
terno da câmara municipal de paredes - para 
discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o rEGUlamEnto dE controlo 
intErno, nos tErmos propostos 
8 - pedido de alargamento de horário do es-

tabelecimento “neW praXe caffé”, sito na rua 
central de gandra - edif. cidadela, loJa 9, em 
que é requerente nome do beneficiário* - para 
discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 3 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs do 
ps, indEFErir, nos tErmos propostos, o pEdido 
dE alarGamEnto/homoloGaÇÃo do pErÍodo dE 
abErtUra E FUncionamEnto do EstabElEcimEn-
to dE bEbidas “nEW praXE caFFÉ”, FacE aos parE-
cErEs dEsFaVorÁVEis Emitidos pElas EntidadEs 
compEtEntEs
9 - pedidos de isenção do pagamento da trsu - 
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-
aÇÃo Em QUE a mEsma sE apliQUE, conFormE a 
inFormaÇÃo aprEsEntada
.10 - associação para o desenvolvimento de 
rebordosa - pedido de subsídio - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimida-
dE, atribUir Um sUbsÍdio À associaÇÃo para o 
dEsEnVolVimEnto dE rEbordosa, no Valor dE 
52,95 EUros, dEstinado a compEnsar as dEspE-
sas inErEntEs ao procEsso nÚmEro QUatro 
barra trEZE ip
11 - 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 para aQUisiÇÃo dE 
mEdicaÇÃo EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio 
no Valor dE 260,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 

sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia cEntral 
dE rEbordosa, nos tErmos E FUndamEntos do 
rElatÓrio social
12 - 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 EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio, 
no Valor dE 160,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia conFian-
Ça, nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio 
social
13 - 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 para o mUnÍcipE no Valor dE 100,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJUda 
+, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, sEndo 
QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFEtUado dirE-
tamEntE À FarmÁcia VasconcElos (baltar), nos 
tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio social
14 - apoio ao munícipe, para aquisição de medi-
cação, no âmbito do programa “paredes aJu-
da +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimida-
dE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUisiÇÃo dE 
mEdicaÇÃo EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio 
no Valor dE 160,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia FErrEira 
dE ValEs, nos tErmos E FUndamEntos do rEla-
tÓrio social

15 - 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 EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio 
no Valor dE 550,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia conFian-
Ça, nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio 
social
16 - 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 EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio 
no Valor dE 100,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia conFian-
Ça, nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio 
social
17 - 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 para aQUisiÇÃo 
dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nomE do bEnEFi-
ciÁrio no Valor dE 280,00 EUros, ao abriGo do 
proGrama parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEn-
taÇÃo das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto 
dEVErÁ sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia 
FErrEira dE ValEs, nos tErmos E FUndamEntos 
do rElatÓrio social
18 - pedido de aJuda para colocação de próte-

edital
02/03/2014

cElso manUEl GomEs FErrEira, prEsidEntE 
da cÂmara mUnicipal dE parEdEs, FaZ pÚbli-
co 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 dElibE-
raÇõEs, bEm como as dEcisõEs dEstinadas a 
tEr EFicÁcia EXtErna da rEUniÃo ordinÁria 
dE 2014/03/02, dEsta cÂmara mUnicipal.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 
realiZada em 2014/02/19 - para discussão e 
votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar a ata da rEUniÃo ordinÁria 
rEaliZada Em 2014/02/19, nos tErmos propos-
tos
3 - resumo diário da tesouraria - para co-
nhecimento
a cÂmara mUnicipal tomoU conhEcimEnto
4 - pagamentos - para conhecimento
a cÂmara mUnicipal tomoU conhEcimEnto
5 - modificação ao orçamento 3ª altera-
ção orçamental ano 2014 - modificação ao 
orçamento da despesa 3ª alteração orça-
mental - modificação ao plano plurianual 
de investimentos 3ª alteração orçamental 
- para conhecimento
a cÂmara mUnicipal tomoU conhEcimEnto
6 - proposta de alteração ao regulamento 
de taXas e preços municipais - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 4 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs 
do ps, aproVar a altEraÇÃo ao rEGUlamEn-
to, nos tErmos da inFormaÇÃo E sUbmEtÊ-la 
a discUssÃo pÚblica. mais dElibEroU, QUE as 
taXas rEFErEntEs aos procEssos dE pUblici-
dadE E ocUpaÇÃo do EspaÇo pÚblico EntrEm, 
dE imEdiato, Em ViGor, rEEmbolsando, pEla 
diFErEnÇa, todos os mUnÍcipEs QUE paGaram 
a taXa dE pUblicidadE com basE na tabEla 
antErior. mais Foi dElibErado, com a mEsma 
VotaÇÃo, a ratiFicaÇÃo dE todos os atos JÁ 

praticados E dos QUE ViErEm a sEr pratica-
dos pEla aplicaÇÃo das taXas dE pUblicidadE 
E ocUpaÇÃo do EspaÇo pÚblico, constantEs 
da prEsEntE proposta
7 - proposta de acordo coletivo de entida-
de empregadora pÚblica - para discussão e 
votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a rEFErida proposta nos tEr-
mos E FUndamEntos lEGais nEla constantEs
8 - protocolo com o município de paredes 
no âmbito do programa metropolitano de 
emergência social da área metropolitana 
do porto - para ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, ratiFicar o prEsEntE protocolo, nos 
tErmos propostos
9 - despacho 6/14 - reposição do horário de 
trabalho nas 35 horas semanais - para ra-
tificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, ratiFicar o prEsEntE dEspacho, nos 
tErmos propostos
10 - aJuste direto para aquisição de servi-
ços de design de comunicação no âmbito da 
comunicação e publicidade do evento art 
on chairs internacional - procº mp/309/ad/s 
- parecer prévio - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 4 Votos a FaVor do psd E 4 Votos con-
tra do ps, tEndo o sEnhor prEsidEntE Usado 
Voto dE QUalidadE, Emitir parEcEr FaVorÁVEl 
À contrataÇÃo da prEstaÇÃo dE sErViÇos, Em 
tÍtUlo rEFErEnciada
11 - emissão de parecer prévio e abertura 
de procedimento (loe 2014) - aJuste direto 
para aquisição de serviços de paginação, 
impressão, dobragem e eXpedição do bole-
tim municipal -  para ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 4 Votos a FaVor do psd E 4 Votos con-
tra do ps, tEndo o sEnhor prEsidEntE Usado 
Voto dE QUalidadE, ratiFicar o dEspacho QUE 
aUtoriZoU a contrataÇÃo da prEstaÇÃo dE 
sErViÇos Em tÍtUlo rEFErEnciada, mErcÊ da 
EXtrEma UrGÊncia do procEdimEnto
12 - aJuste direto para aquisição de ser-
viços de controlo analítico de águas das 
piscinas municipais - procº mp/367/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 con-
tra do ps, tEndo o sEnhor prEsidEntE Usado 

Voto dE QUalidadE, Emitir parEcEr FaVorÁVEl 
À contrataÇÃo da prEstaÇÃo dE sErViÇos, Em 
tÍtUlo rEFErEnciada
13 - desafetação de uma parcela de terreno 
com a área de 200m2 para domínio privado 
municipal na freguesia de mouriZ - para dis-
cussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar, E propor À assEmblEia mUni-
cipal, a dEsaFEtaÇÃo dE Uma parcEla dE tEr-
rEno na FrEGUEsia dE moUriZ, com a ÁrEa dE 
dUZEntos mEtros QUadrados, para o domÍnio 
priVado mUnicipal, nos tErmos propostos
14 - adão manuel andrade unipessoal, lda 
- pedido de pagamento em prestações men-
sais a fatura de publicidade nº650 - para 
discussão e votação
por proposta do sEnhor prEsidEntE, Foi rE-
tirado o prEsEntE assUnto da ordEm do dia, 
para QUE VoltE a sEr analisado À lUZ da pro-
posta dE altEraÇÃo À tabEla dE taXas
15 - pedidos de isenção do pagamento da 
trsu - dificuldades economicas - 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 
as sitUaÇõEs Em QUE a mEsma sE apliQUE, con-
FormE a inFormaÇÃo aprEsEntada
16 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
17 - pedido de apoio para pagamento da 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
18 - pedido de apoio para pagamento renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, 
no âmbito do programa “paredes aJuda +” - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 

nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
19 - pedido de apoio para pagamento da 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
20 - pedido de apoio para pagamento da 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
21 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social.
22 - pedido de apoio para pagamento de  ren-
da mensal, em que é requerente nome do 
beneficiário, no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
23 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
24 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
25 - pedido de apoio para pagamento de ren-
da, em que é requerente nome do beneficiá-
rio, no âmbito do programa “paredes aJuda 
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se auditiva, 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 para aQUisiÇÃo dE 
prÓtEsE aUditiVa para nomE do bEnEFiciÁrio, dE 
trÊs anos dE idadE, Filha do mUnÍcipE GabriEl 
FErnando FErrEira rodriGUEs, da FrEGUEsia dE 
sobrosa, no Valor dE 1.000,00 EUros, ao abriGo 
do proGrama parEdEs aJUda + E nos tErmos E 
FUndamEntos do rElatÓrio social
19 - pedido de apoio para aquisição de prótese 
dentária, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes aJu-
da +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimida-
dE, aproVar o pEdido dE apoio para aQUisiÇÃo dE 
prÓtEsE dEntÁria para o mUnÍcipE, no Valor dE 
534,40 EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs 
aJUda +, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr 
EFEtUado dirEtamEntE ao mUnÍcipE, mEdiantE 
aprEsEntaÇÃo da rEspEtiVa FatUra oU rEcibo, 
nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio so-
cial
20 - 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 EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio 
no Valor dE 600,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia FErrEira 
dE ValEs s.a. - rEbordosa, nos tErmos E FUnda-
mEntos do rElatÓrio social
21 - 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 EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio 
no Valor dE 500,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia cEntral 
dE rEbordosa, nos tErmos E FUndamEntos do 
rElatÓrio social
22 - 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 EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio 
no Valor dE 240,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia sra. da 
GUia - Vandoma, nos tErmos E FUndamEntos do 
rElatÓrio social
23 - 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 EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio 
no Valor dE 400,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia lUsa, nos 
tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio social
24 - 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 EFEtUado por nomE do bEnEFiciÁrio, 
no Valor dE 168,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo 
das FatUras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ 
sEr EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia sEnhora 
da GUia, nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓ-
rio social
25 - apoio na reconstrução de habitação na 
freguesia de sobrosa - para discussão e vo-
tação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimida-
dE, aproVar, no Âmbito do proGrama “habita-
ÇÃo dE QUalidadE” E na sEQUÊncia da intEmpÉ-
riE ocorrida a 4 dE JanEiro, o pEdido dE apoio 
ao mUnÍcipE, no Valor dE 13.750,00 EUros + iVa, 
a transFErir para a JUnta dE FrEGUEsia dE so-
brosa, QUE dEVErÁ acompanhar a EXEcUÇÃo da 
obra, nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio 
social
26 - apoio ao municipe, para pagamento do imi, 
no âmbito do programa “paredes aJuda +” - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimida-
dE, aproVar, na sEQUÊncia da intEmpÉriE ocor-
rida a 4 dE JanEiro, a atribUiÇÃo dE Um sUbsÍdio 
no Valor dE 368,20 EUros, ao mUnÍcipE, nos tEr-
mos E FUndamEntos do rElatÓrio social
27 - apoio À, para apoio na aquisição de um fo-
gão, no âmbito do programa “paredes aJuda 
+” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimida-
dE, na sEQUÊncia da intEmpÉriE ocorrida a 4 dE 
JanEiro, aproVar a atribUiÇÃo dE Um sUbsÍdio no 
Valor dE 465,00 EUros À mUnÍcipE, nos tErmos E 
FUndamEntos do rElatÓrio social
28 - apoio a municipe/empresário para repara-
ção da cobertura do armaZém - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimida-

dE, aproVar, na sEQUÊncia da intEmpÉriE ocor-
rida a 4 dE JanEiro, a atribUiÇÃo dE Um sUbsÍdio 
no Valor dE 2.550,00 EUros ao mUnÍcipE, nos tEr-
mos E FUndamEntos do rElatÓrio social
29 - sinaliZação vertical na av. Joaquim ribei-
ro da mota, na freguesia de gandra - para dis-
cussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 4 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs do 
ps, aproVar as partEs Escritas E dEsEnhadas 
sobrE a sinaliZaÇÃo VErtical na aV. JoaQUim ri-
bEiro da mota, na FrEGUEsia dE Gandra, nos tEr-
mos propostos. mais Foi dElibErado, rEmEtEr o 
assUnto para sEr aprEciado E Votado Em sEdE 
dE assEmblEia mUnicipal
30 - sinaliZação vertical e horiZontal na 
e.m.603 - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 4 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs do 
ps, aproVar as partEs Escritas E dEsEnhadas 
sobrE a sinaliZaÇÃo VErtical E horiZontal na 
E.m. 603, nos tErmos propostos. mais Foi dElibE-
rado, rEmEtEr o assUnto para sEr aprEciado E 
Votado Em sEdE dE assEmblEia mUnicipal
31 - pedido de isenção de taXa da piscina muni-
cipal, 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 E tEndo por basE a inFormaÇÃo tÉcnica QUE 
sUstEnta a rEspEtiVa proposta dE dEcisÃo, com 
a QUal sE concorda, dEFErir o pEdido.

E eu Verónica de brito castro, 
chefe da divisão administrativa, o subscrevi.
a chefe de divisão administrativa,

paredes e paços do concelho, 19 de fevereiro de 2014.
o presidente da câmara,

+” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
26 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
27 - pedido de apoio para pagamento renda, 
em que é requerente nome do beneficiário, 
no âmbito do programa “paredes aJuda +” - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
28 - pedido de apoio pela Junta de freguesia 
de cête  para colocaçao de telhado, no âm-
bito do programa “paredes aJuda +” á muní-
cipe nome do beneficiário - para discussão 
e votação  
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social.
29 - pedido de apoio para comprar 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
30 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social.
31 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 

rElatÓrio social
32 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
33 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
34 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social.
35 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social.
36 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
37 - pedido de apoio para aquisição de medi-
caçao, em que é requerente nome do bene-
ficiário, no âmbito do programa “paredes 
aJuda +” - para discussão e votação  
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
38 - pedido de apoio para pagamento de 
prestações bancárias mensais, em que é re-
querente nome do beneficiário, no âmbito 
do programa “paredes aJuda +” - para dis-

cussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
39 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
40 - 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
41 - pedido de apoio para pagamento da 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 Unani-
midadE, aproVar o rEFErido pEdido dE apoio 
nos tErmos E FUndamEntos constantEs do 
rElatÓrio social
42 - proposta de alteração de denominação 
de um arruamento em gandra - para discus-
são e votação
a cÂmara mUncipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a altEraÇÃo da dEnominaÇÃo 
dE arrUamEnto na FrEGUEsia dE Gandra, nos 
tErmos da proposta aprEsEntada
43 - processos de pedidos de isenção de taXa 
das piscinas municipais - 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, dEFE-
rir os QUatro pEdidos dE isEnÇÃo dE taXa das 
piscinas mUnicipais, nos tErmos E FUndamEn-
tos constantEs da inFormaÇÃo

E eu Verónica de brito castro, chefe da divisão ad-
ministrativa, o subscrevi.
a chefe de divisão administrativa,

paredes e paços do concelho, 11 de março de 2014.
o presidente da câmara,
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celso manuel Gomes Ferreira, presidente da câ-
mara 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 externa da 
reunião ordinária de 2014/01/06, desta câmara 
municipal.

1 - período antes da ordem do dia
noVamEntE no Uso da palaVra o sEnhor prE-
sidEntE dissE QUE, sobrEtUdo FacE ao VolU-
mE dE VErbas nEcEssÁrias para rEabilitar os 
EdiFÍcios dEtEriorados QUE Em alGUns casos 
sÃo dE pErda total, E QUE, nEstE momEnto, sE 
Estima Em cErca dE cinco milhõEs E mEio dE 
EUros, podEndo ainda Vir a sEr sUpErior, so-
licita aUtoriZaÇÃo Á cÂmara mUnicipal para 
QUE sEJam canaliZadas para EstEs apoios 
todas as VErbas constantEs do orÇamEnto 
noUtras rÚbricas QUE nÃo apEnas aQUElas 
dEstinadas ao proGrama parEdEs aJUda +, 
tEndo sido por UnanimidadE acEitE EssE tipo 
dE procEdimEnto
2 - proposta da ata da rEUniÃo ordinÁria 
rEaliZada Em 2013/12/09 - para discUssÃo E 
VotaÇÃo
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 Votos con-
tra do ps, aproVar a ata dE noVE dE dEZEm-
bro dE dois mil E trEZE.
7 - proposta da minuta do contrato de um 
empréstimo de curto praZo, nos termos 
da lei até ao limite de 2.200.000,00 euros - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar a minUta do contrato dE 
EmprÉstimo aprEsEntada E aUtoriZar a 
sUa oUtorGa, no sEGUimEnto da aUtoriZa-
ÇÃo concEdida pEla assEmblEia mUnicipal 
aQUando da aproVaÇÃo dos docUmEntos 
prEVisionais para o ano dE 2014.

8 - concessão de incentivos ao investimen-
to em paredes - isentar as sociedades “nst 
apparel, lda. “ e “ delos santos, lda” - para 
ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, ratiFicar o dEspacho EXarado por rE-
conhEcEr a UrGÊncia E o mÉrito da dEcisÃo.
9 - estiva camarária para o ano de 2013 - 
mapa para aprovação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unanimi-
dadE, aproVar o mapa dE prodUtos E rEspE-
tiVos prEÇos nos moldEs aprEsEntados
10 - pedido de autoriZação eXcecional de 
colocação de contentor/coZinha - pedido 
de isenção do pagamento das taXas cor-
respondentes - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unanimi-
dadE, aproVar o pEdido aprEsEntado E as-
sim isEntar o rEQUErEntE do paGamEnto das 
taXas rEFErEnciadas
11 - associação prorebordosa e ac porto 
- pedido de isenção de taXas de licencia-
mento para a realiZação do campeonato 
regional de ciclocross - para ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, ratiFicar o dEspacho EXarado QUE 
aproVoU o pEdido aprEsEntado E assim isEn-
toU o rEQUErEntE do paGamEnto das taXas 
rEFErEnciadas.
12 - pedido de adesão ao eiXo atlântico do 
noroeste peninsular - para discussão e 
votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, propor À assEmblEia mUnicipal QUE 
aUtoriZE o mUnicÍpio dE parEdEs a adErir ao 
EiXo atlÂntico do noroEstE pEninsUlar.
13 - declaração de caducidade do processo 
426/90, em nome de antónio da silva nunes - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unanimi-
dadE dEclarar a cadUcidadE do procEsso nº 
426/90, pElas raZõEs apontadas na inForma-
ÇÃo tÉcnica QUE sUporta Esta proposta.
14 - 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 isEn-
ÇÃo da tariFa dE rEsÍdUos sÓlidos Urbanos, 
bEm como o pErdÃo da dÍVida EXistEntE Em 
todas as sitUaÇõEs Em QUE o mEsmo sE apli-
QUE, conFormE a inFormaÇÃo aprEsEntada
15 - pedidos de isenção do pagamento da 
trsu - para discussão e votação

despacho 49 / 13
delegação de competências

- considerando a recente redistribuição de pelou-
ros ocorrida na autarquia;
- considerando a necessidade de uma resposta 
em tempo útil na emissão de despachos e deci-
sões correspondentes, situação que poderia ser 
posta em causa designadamente pela acumula-
ção de serviço no meu gabinete;
- considerando ser oportuno que os procedimen-
tos por violação de normas injuntivas implique, 
pela aproximação quotidiana que vota à matéria, 
a intervenção do concernente vereador do pelou-
ro;
- considerando competir à divisão de assuntos 
Jurídicos, em conformidade com o regulamento 
dos serviços municipais e meu despacho nesse 
sentido datado de hoje, instruir todos os proces-
sos referentes instaurados ou a correr termos na 
autarquia;

decido:
delegar no sr. VErEador, manUEl FErnando 
rocha, dr., com efeitos reportados ao passado 
dia 22 do corrente mês, a competência para de-
terminar a instauração e remeter para instrução 
os processos de contra ordenação emergentes 
da violação das normas aplicáveis e integradas 
nos pelouros do ambiente referentes a mercados 
e Feiras, bem como a aplicação das respetivas 
coimas e sanções acessórias;
delegar no sr. VErEador, pEdro mEndEs, dr., 
com efeitos reportados ao passado dia 22 do cor-
rente mês, a competência para determinar a ins-
tauração e remeter para instrução os processos 
de contra ordenação emergentes da violação das 

normas aplicáveis e integradas nos pelouros do 
Urbanismo (designadamente as resultantes da 
violação do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de de-
zembro) e, com exceção dos mercados e Feiras, 
do ambiente (designadamente aqueles resultan-
tes da violação da postura de resíduos Urbanos 
e higiene pública) e proteção civil (incluindo-se 
aqui todas as normas de proteção à Floresta e 
prevenção de incêndios Florestais), bem como a 
aplicação das respetivas coimas e sanções aces-
sórias;

delegar no VErEador sr. cÂndido barbosa, 
com efeitos reportados ao passado dia 22 do 
corrente mês, a competência para determinar a 
instauração e remeter para instrução os proces-
sos de contra ordenação emergentes da violação 
das normas aplicáveis e integradas no pelouro do 
desporto (aqui se incluindo designadamente os 
Equipamentos desportivos) bem como a aplica-
ção das respetivas coimas e sanções acessórias. 

delegar na sra. VErEadora, hErmÍnia morEi-
ra, dra., com efeitos reportados ao passado dia 
22 do corrente mês, a competência para deter-
minar a instauração e remeter para instrução 
os processos de contra ordenação emergentes 
da violação das normas aplicáveis relativas aos 
pelouros de ação social (que inclui designada-
mente a habitação social), Educação, cultura e 
património, bem como a aplicação das respetivas 
coimas e sanções acessórias.

paredes e paços do concelho, 
28 de outubro de 2013.

o presidente da câmara municipal
celso manuel Gomes Ferreira, dr.

despacho 55 / 13

atendendo à recente instalação da câmara mu-
nicipal de paredes, cuja composição é aquela 
resultante do ato eleitoral levado a efeito no 
passado dia vinte e nove de setembro. conside-
rando que urge dotar o órgão de mecanismos 
conducentes à efetiva prossecução das com-
petências que a lei lhe confere, nos termos e 
para os efeitos a que alude o artigo 36º da lei nº 
75/2013 já referida, delego as seguintes compe-
tências no senhor Vereador dr. manuel Fernan-
do nogueira da rocha: 

1: superintender na gestão e direção do pessoal 
adstrito às áreas funcionais que lhe foram con-
fiadas;
a) assinar e visar correspondência relacionada 
com as mesmas áreas funcionais; executar as de-
liberações da câmara municipal e coordenar os 
serviços municipais no âmbito das mesmas áreas 
funcionais; 
b) aprovação de sinalização temporária;
c) autorizar a realização de despesas e requisi-
ções de bens e serviços imprescindíveis ao nor-
mal funcionamento das unidades orgânicas afe-
tas ao pelouro distribuído, até ao montante de 
5.000,00 €

2: as presentes delegações de competências 
obedecem às seguintes condições: 

a) o vereador dar-me-á informação detalhada so-
bre o desempenho das tarefas que lhe são incum-
bidas pelo presente despacho e sobre o exercício 
da competência que nele é delegada, sendo certo 
que a informação sobre as decisões geradoras de 
custo ou proveito financeiro, será dada a conhe-
cer à câmara municipal na reunião do executivo 
municipal que imediatamente se lhes seguir;
b) os atos praticados no uso de competências 
delegadas ou subdelegadas são revogáveis pelo 
delegante, nos termos previstos na lei para a 
revogação pelo autor do ato, conforme previsto 
no artigo 34º da lei nº 75/2013, sendo que das 
decisões tomadas no uso das competências ago-
ra delegadas cabe recurso para o plenário da câ-
mara municipal, sem prejuízo da sua impugnação 
contenciosa;
c) o recurso para o plenário a que se reporta a alí-
nea anterior pode ter por fundamento a ilegalida-
de, inoportunidade ou inconveniência da decisão 
e será apreciado pela câmara municipal no prazo 
máximo de trinta dias após a sua receção;
d) a delegação das competências não retira à en-
tidade delegante a possibilidade de praticar o ato 
ou os atos incluídos no presente ato de delega-
ção, mediante o exercício do direito de avocação. 

paredes e paços do concelho, 
5 de novembro de 2013

o presidente da câmara,
celso manuel Gomes Ferreira, dr.

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar, nos tErmos E FUndamEntos 
constantEs dos rElatÓrios sociais a isEn-
ÇÃo da tariFa dE rEsÍdUos sÓlidos Urbanos, 
bEm como o pErdÃo da dÍVida EXistEntE Em 
todas as sitUaÇõEs Em QUE o mEsmo sE apli-
QUE, conFormE a inFormaÇÃo aprEsEntada
16 - atualiZação do tarifário para 2014 - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 Votos con-
tra do ps, aproVar a atUaliZaÇÃo do tariFÁ-
rio para o ano dE 2014, nos tErmos propos-
tos na inFormaÇÃo
17 - regulamento dos serviços de abaste-
cimento de água e saneamento de águas 
residuais - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 Votos con-
tra do ps, propor À assEmblEia mUnicipal 
dE parEdEs a aproVaÇÃo do rEGUlamEnto 
dos sErViÇos dE abastEcimEnto dE ÁGUa E 
sanEamEnto dE ÁGUas rEsidUais
18 - mapas de turnos ars norte 2014 - dis-
trito de porto - emissão do parecer favo-
rável
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unani-
midadE, aproVar a proposta nos tErmos 
aprEsEntados, nÃo tEndo participado na 
discUssÃo E VotaÇÃo do prEsEntE assUnto 
a sEnhora VErEadora dra. bEatriZ mEirE-
lEs
19 - pedido de pagamento em prestações 
da prorrogação de licença de constru-
ção processo nº 764/98, em que é requeren-
te maria beatriZ da costa ferreira - para 
discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE aUtoriZar o paGamEnto Em prEs-
taÇõEs do Valor das taXas a paGar pEla 
prorroGaÇÃo do praZo da licEnÇa dE cons-
trUÇÃo do procEsso rEFErEnciado.
20 - declaração de caducidade do proces-
so nº 159/08p, em nome de marcio José sou-
sa vieira - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, dEclarar a cadUcidadE do procEs-
so nº 159/08p, com basE nos FUndamEntos 
constantEs da inFormaÇÃo tÉcnica QUE sU-
porta a prEsEntE proposta
21 - avep - direcção do agrupamento de 
escolas de paredes - pedido de isenção do 
pagamento de taXa referente ao aluguer 
de grades para a realiZação do corta 
mato - para ratificação

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, ratiFicar o dEspacho Em caUsa por 
concordar com a UrGÊncia E o mÉrito da 
dEcisÃo.
22 - pedido de apoio para a aquisição de 
medicação, em que é requerente nome do 
beneficiário*, no âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 300,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs 
aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatU-
ras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr 
EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia cEntral 
- sobrEira, nos tErmos E FUndamEntos do 
rElatÓrio social
23 - pedido de apoio para aquisiçao de me-
dicaçao, em que é requerente nome do be-
neficiário* no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 360,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJU-
da +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, 
sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFEtU-
ado dirEtamEntE À FarmÁcia lUsa, nos tEr-
mos E FUndamEntos do rElatÓrio social
24 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário*, no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 100,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJU-
da +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, 
sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFE-
tUado dirEtamEntE À FarmÁcia conFianÇa, 
nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio 
social
25 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário* no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação  
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 260,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJU-
da +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, 

sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFE-
tUado dirEtamEntE À FarmÁcia noGUEira, 
nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio 
social
26 - celebração de protocolo com a as-
sociação de pais da escola de gondalães 
- para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aUtoriZar a cElEbraÇÃo E oUtorGa 
do protocolo Em caUsa nos tErmos Em QUE 
Foi aprEsEntada a proposta. 
27 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário*  no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 200,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJU-
da +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, 
sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFEtUa-
do dirEtamEntE À FarmÁcia VitÓria, nos tEr-
mos E FUndamEntos do rElatÓrio social
28 - processos de apoio social - para dis-
cussão e votação  
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar os pEdidos dE apoio para 
paGamEnto da rEnda, contantEs da inFor-
maÇÃo com o nÚmEro dE idEntiFicaÇÃo dE 
procEsso GEral cinQUEnta E cinco mil sEis-
cEntos E sEtEnta E trÊs barra trEZE, data-
da dE VintE E sEtE dE dEZEmbro dE dois mil 
E trEZE, da QUal FaZEm partE intEGrantE os 
rEspEtiVos procEssos, prEViamEntE rEmE-
tidos a todos os mEmbros do EXEcUtiVo
29 - concurso publico para construção 
do auditório municipal de paredes - apro-
vação do relatório final - anulação do 
procedimento - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rElatÓrio Final do JÚri 
do concUrso E anUlar o procEdimEnto nos 
tErmos propostos na inFormaÇÃo tÉcnica
30 - atribuição de subsídio À casa do benfi-
ca em paredes - para discussão e votação
a cÃmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a proposta a assim atribUir 
Um sUbsÍdio no Valor dE QUinhEntos EUros 
À casa do bEnFica dE parEdEs para o Fim Es-
tritamEntE consiGnado na proposta
31 - processos de pedidos de isenção de 
taXa das piscinas municipais - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-

midadE, E tEndo por basE as inFormaÇõEs 
tÉcnicas QUE sUstEntam as rEspEctiVas 
propostas dE dEcisÃo, com as QUais sE con-
corda, dEFErir os pEdidos
32 - protocolo com a escola secundária 
de paredes - cedência de instalações - 
para ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, ratiFicar o dEspacho EXarado por 
rEconhEcEr a UrGÊncia E o mÉrito da dEci-
sÃo tomada
33 - proposta para a constituição dos 
fundos de maneio para o ano de 2014 - para 
discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar a proposta nos tErmos 
Em QUE Foi aprEsEntada E assim aUtoriZar 
a constitUiÇÃo dos FUndos dE manEio ali in-
dicados, cUJa rEposiÇÃo intEGral tErÁ QUE 
ocorrEr atÉ ao dia trinta E Um dE dEZEm-
bro dE dois mil E catorZE
34 - voto de pesar pelo falecimento de eu-
sébio da silva ferreira - para discussão e 
votação
a cÂmara dElibEroU, por UnanimidadE, apro-
Var o Voto dE pEsar pElo FalEcimEnto dE 
EUsÉbio da silVa FErrEira nos tErmos da pro-
posta aprEsEntada por todos os mEmbros 
do EXEcUtiVo QUE sE sEGUE: “no passado do-
minGo, dia 05 dE JanEiro, o paÍs acordoU com 
a tristE notÍcia da mortE dE EUsÉbio da silVa 
FErrEira, Um dos EXponEntEs mÁXimos do FU-
tEbol mUndial, atlEta dE ElEiÇÃo QUE atra-
VEssoU GEraÇõEs, tornando-sE Uma FiGUra 
admirada E consEnsUal no nosso paÍs E alÉm-
FrontEiras EUsÉbio soUbE rEprEsEntar com 
Galhardia E mUita diGnidadE as corEs do bEn-
Fica E dE portUGal, sEndo tambÉm Um EXEm-
plo dE hUmildadE E simplicidadE o EXEcUtiVo 
dEsta cÂmara mUnicipal lamEnta a mortE 
dEssE GrandE sÍmbolo nacional, EnVia os 
mais sEntidos pÊsamEs À dirEcÇÃo do sport 
lisboa E bEnFica, solicitando QUE os mEsmos 
sEJam tambÉm  transmitidos À FamÍlia dE EU-
sÉbio da silVa FErrEira.”

E eu Verónica de brito castro, chefe da divisão 
administrativa, o subscrevi.
a chefe de divisão administrativa,

paredes e paços do concelho, 
7 de janeiro de 2014.

o presidente da câmara,
celso manuel Gomes Ferreira, dr.

edital

celso manuel Gomes Ferreira, presidente da câma-
ra municipal de paredes, faz público que: Em con-
formidade 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 externa da reunião ordiná-
ria de 2014/02/05, desta câmara municipal.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 
realiZada em 2014/01/13 - para discussão e 
votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a ata dE 2013/01/13.
7 - parecer prévio genérico destinado a 
aquisição de serviços cuJo montante anual 
seJa inferior a € 5 000,00 (sem iva) - para  o 
ano de 2014 - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o parEcEr GEnÉrico FaVorÁVEl 
nos tErmos propostos na inFormaÇÃo.
8 - serviços sociais da câmara municipal de 
paredes - pedido de subsídio - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, atribUir aos sErViÇos sociais da cÂma-

ra mUnicipal dE parEdEs os sUbsÍdios conFor-
mE o rEQUErido pElo prEsidEntE da dirEÇÃo 
dos sErViÇos sociais da cÂmara mUnicipal dE 
parEdEs.
9 - abertura de procedimento e emissão de 
parecer prévio (loe 2014) aJuste direto para 
aquisição de serviços de formação (proJec-
to financiado pelo poph)- para ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E com 4 Votos con-
tra do ps, ratiFicar o dEspacho EXarado por 
sE concordar com a UrGÊncia E o mÉrito na 
tomada dE dEcisÃo.
10 - abertura de procedimento e emissão de 
parecer prévio (loe 2014)aJuste direto para 
subscrição de softWare e apoio técnico re-
moto (procº 3/dap/2014)- para discussão e 
votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E com 4 Votos con-
tra do ps, Emitir parEcEr FaVorÁVEl À contra-
taÇÃo da prEstaÇÃo dE sErViÇos, Em tÍtUlo 
rEFErEnciada.
11 - pedidos de isenção do pagamento da trsu 
- para discussão 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, À EX-
cEÇÃo dE nome do beneficiário*, cUJa isEnÇÃo 
a concEdEr É dE cinQUEnta por cEnto, bEm 
como o pErdÃo da dÍVida EXistEntE Em todas 
as sitUaÇÃo Em QUE a mEsma sE apliQUE, con-
FormE a inFormaÇÃo aprEsEntada.
12 - atualiZação valor das taXas e preços 
municipais-artigo 4.º do regulamento muni-
cipal de taXas e preços municipais - para dis-

cusão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a proposta nos tErmos aprE-
sEntados.
13 - 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 pornome do benefi-
ciário* atÉ ao Valor limitE dE 560,00 EUros, 
ao abriGo do proGrama parEdEs aJUda +, 
mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, sEndo 
QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFEtUado dirE-
tamEntE À FarmÁcia conFianÇa, nos tErmos E 
FUndamEntos do rElatÓrio social.
14 - constituição do conselho municipal de 
educação de paredes - para discussão e vo-
tação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs do 
ps, aproVar a constitUiÇÃo do consElho mU-
nicipal dE EdUcaÇÃo dE parEdEs, nos tErmos 
propostos na inFormaÇÃo. mais Foi dElibEra-
do, rEmEtEr o assUnto para sEr aprEciado E 
Votado Em sEdE dE assEmblEia mUnicipal. 
15 - apoio para aquisição de prótese dentá-
ria, em que é requerente nome do beneficiá-
rio*, no âmbito do programa “paredes aJu-
da +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUisiÇÃo 
dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do benefi-
ciário* no Valor dE 144 EUros, ao abriGo do 
proGrama parEdEs aJUda +, sEndo QUE o pa-

GamEnto dEVErÁ sEr EFEtUado dirEtamEntE 
À cEspU (ns – noVa saÚdE parcErias s.a.), nos 
tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio social.
16 - perdão de dívida de rendas de habitação 
social, em que é inquilina nome do beneficiá-
rio* - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o pErdÃo da dÍVida rEFErEntE 
a rEndas, À mUnÍcipE E inQUilina nome do be-
neficiário* no Valor dE mil cEnto E noVEnta E 
trÊs EUros E sEssEnta E oito cÊntimos.
17 - pedido de apoio para aquisição de apa-
relho ortodÔntico, em que é requerente 
nome do beneficiário*, no âmbito do pro-
grama “paredes aJuda +” - para discussão  e 
votação
 a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUisi-
ÇÃo dE aparElho ortodÔntico, EFEtUado por 
nome do beneficiário*, da FrEGUEsia dE pa-
rEdEs, para o sEU dEscEndEntE * no Valor dE 
700,00 EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs 
aJUda +, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr 
EFEtUado dirEtamEntE ao mUnÍcipE, mEdian-
tE aprEsEntaÇÃo das rEspEtiVas FatUras oU 
rEcibo, nos tErmos E FUndamEntos do rEla-
tÓrio social.
18 - pedido de aJuda para aquisição de pilhas 
para aparelhos auditivos, em que é reque-
rente nome do beneficiário*, no âmbito do 
programa “paredes aJuda +” - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUisiÇÃo 
dE pilhas dE rEcarGa, EFEtUado por nome do 
beneficiário* para as sUas dEscEndEntEs, no 

Valor dE 350,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, nos tErmos E FUndamEn-
tos do rElatÓrio social.
 19 - processos de apoio social, no âmbito do 
programa “paredes aJuda +” - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar os pEdidos dE apoio para pa-
GamEnto do crÉdito habitaÇÃo E paGamEnto 
da rEnda, constantEs da inFormaÇÃo com o 
nÚmEro dE idEntiFicaÇÃo dE procEsso GEral 
QUatro mil trEZEntos E sEssEnta E sEis, data-
da dE trinta dE JanEiro do corrEntE ano, da 
QUal FaZEm partE intEGrantE os rEspEtiVos 
procEssos, prEViamEntE rEmEtidos a todos 
os mEmbros do EXEcUtiVo.
20 - atribuição de bolsas de estudo - valor 
da bolsa para 2012/2013 e praZo candidatu-
ras para 2013/2014 - para discussão e vota-
ção
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar os ValorEs UnitÁrios das 
bolsas dE EstUdo a atribUir a alUnos do 
Ensino sEcUndÁrio E sUpErior, rEFErEntE ao 
ano lEtiVo 2012/2013, no montantE dE 125,00€ 
E 1.000,00€, rEspEtiVamEntE, bEm como o pra-
Zo dE EntrEGa para as candidatUras para as 
bolsas dE EstUdo a alUnos do Ensino sEcUn-
dÁrio E sUpErior, rEFErEntE ao ano lEtiVo 
2013/2014, QUE dEVErÁ ocorrEr dE trÊs a Vin-
tE E oito dE marÇo do corrEntE ano.
21 - sinaliZação vertical e horiZontal na 
rotunda situada no entroncamento entre 
a en209 e a rua da campa na freguesia de 
lordelo - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 

com 5 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs do 
ps, aproVar o proJEto dE sinaliZaÇÃo hori-
Zontal E VErtical na rotUnda sitUada no En-
troncamEnto EntrE a En209 E a rUa da campa, 
FrEGUEsia dE lordElo, nos tErmos propos-
tos. mais Foi dElibErado, rEmEtEr o assUnto 
para sEr aprEciado E Votado Em sEdE dE as-
sEmblEia mUnicipal. 
22 - sinaliZação vertical na rua de monte 
alto, rua fonte bolida e av. Zona industrial 
na freguesia de rebordosa - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs 
do ps, aproVar as partEs Escritas E dEsEnha-
das sobrE a sinaliZaÇÃo VErtical nas rUas dE 
montE alto E FontE bolida E aV. Zona indUs-
trial, na FrEGUEsia dE rEbordosa, nos tEr-
mos propostos. mais Foi dElibErado, rEmE-
tEr o assUnto para sEr aprEciado E Votado 
Em sEdE dE assEmblEia mUnicipal. 
23 - bolsas de estudo da universidade JÚ-
nior - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a atribUiÇÃo dE 11 bolsas no 
Valor dE 825,00€ (75,00€/Uni.) a 11 alUnos ca-
rEnciados E dEsiGnados pElas Escolas Eb2/3 
E sEcUndÁrias do concElho, nos tErmos pro-
postos.

despacho 51 / 13

- considerando o volume de serviço para assina-
tura, que quotidianamente advém da divisão de 
assuntos Jurídicos;
- considerando a necessidade de ser evitada a 
acumulação de serviço de mero expediente no 
Gabinete do presidente da câmara municipal;
- considerando a necessidade de se potenciar a oti-
mização do serviço daquela divisão, designadamen-
te ao nível da sua celeridade e funcionalidade;
- considerando o facto de se encontrar a divi-
são de assuntos Jurídicos dotada de um chefe 
de divisão;

determino 
no uso das competências que me foram atribuídas, 
designadamente pelo artigo 35º do decreto-lei 

442/ 91 de 15 de novembro, artigo 22º do decreto-
lei n.º 135/ 99 de 22 de abril, artigo 70º da lei n.º 
169/ 99 de 18 de setembro, delegar no chefe da 
divisão de assuntos Jurídicos, dr. pedro moura de 
oliveira, a competência para assinar documentos 
e a correspondência a expedir pela citada divisão, 
relativos a assuntos de mero expediente. 

a presente delegação de competências produz 
efeitos imediatos e reportados à data abaixo 
expressa, ratificando atos similares praticados 
pelo delegado desde o passado dia 22 do presen-
te mês de outubro.

paredes e paços do concelho, 
28 de outubro de 2013.

o presidente da câmara municipal
celso manuel Gomes Ferreira, dr.
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celso manuel Gomes Ferreira, presidente da câ-
mara 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 externa da 
reunião ordinária de 2014/01/06, desta câmara 
municipal.

1 - período antes da ordem do dia
noVamEntE no Uso da palaVra o sEnhor prE-
sidEntE dissE QUE, sobrEtUdo FacE ao VolU-
mE dE VErbas nEcEssÁrias para rEabilitar os 
EdiFÍcios dEtEriorados QUE Em alGUns casos 
sÃo dE pErda total, E QUE, nEstE momEnto, sE 
Estima Em cErca dE cinco milhõEs E mEio dE 
EUros, podEndo ainda Vir a sEr sUpErior, so-
licita aUtoriZaÇÃo Á cÂmara mUnicipal para 
QUE sEJam canaliZadas para EstEs apoios 
todas as VErbas constantEs do orÇamEnto 
noUtras rÚbricas QUE nÃo apEnas aQUElas 
dEstinadas ao proGrama parEdEs aJUda +, 
tEndo sido por UnanimidadE acEitE EssE tipo 
dE procEdimEnto
2 - proposta da ata da rEUniÃo ordinÁria 
rEaliZada Em 2013/12/09 - para discUssÃo E 
VotaÇÃo
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 Votos con-
tra do ps, aproVar a ata dE noVE dE dEZEm-
bro dE dois mil E trEZE.
7 - proposta da minuta do contrato de um 
empréstimo de curto praZo, nos termos 
da lei até ao limite de 2.200.000,00 euros - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar a minUta do contrato dE 
EmprÉstimo aprEsEntada E aUtoriZar a 
sUa oUtorGa, no sEGUimEnto da aUtoriZa-
ÇÃo concEdida pEla assEmblEia mUnicipal 
aQUando da aproVaÇÃo dos docUmEntos 
prEVisionais para o ano dE 2014.

8 - concessão de incentivos ao investimen-
to em paredes - isentar as sociedades “nst 
apparel, lda. “ e “ delos santos, lda” - para 
ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, ratiFicar o dEspacho EXarado por rE-
conhEcEr a UrGÊncia E o mÉrito da dEcisÃo.
9 - estiva camarária para o ano de 2013 - 
mapa para aprovação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unanimi-
dadE, aproVar o mapa dE prodUtos E rEspE-
tiVos prEÇos nos moldEs aprEsEntados
10 - pedido de autoriZação eXcecional de 
colocação de contentor/coZinha - pedido 
de isenção do pagamento das taXas cor-
respondentes - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unanimi-
dadE, aproVar o pEdido aprEsEntado E as-
sim isEntar o rEQUErEntE do paGamEnto das 
taXas rEFErEnciadas
11 - associação prorebordosa e ac porto 
- pedido de isenção de taXas de licencia-
mento para a realiZação do campeonato 
regional de ciclocross - para ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, ratiFicar o dEspacho EXarado QUE 
aproVoU o pEdido aprEsEntado E assim isEn-
toU o rEQUErEntE do paGamEnto das taXas 
rEFErEnciadas.
12 - pedido de adesão ao eiXo atlântico do 
noroeste peninsular - para discussão e 
votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, propor À assEmblEia mUnicipal QUE 
aUtoriZE o mUnicÍpio dE parEdEs a adErir ao 
EiXo atlÂntico do noroEstE pEninsUlar.
13 - declaração de caducidade do processo 
426/90, em nome de antónio da silva nunes - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unanimi-
dadE dEclarar a cadUcidadE do procEsso nº 
426/90, pElas raZõEs apontadas na inForma-
ÇÃo tÉcnica QUE sUporta Esta proposta.
14 - 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 isEn-
ÇÃo da tariFa dE rEsÍdUos sÓlidos Urbanos, 
bEm como o pErdÃo da dÍVida EXistEntE Em 
todas as sitUaÇõEs Em QUE o mEsmo sE apli-
QUE, conFormE a inFormaÇÃo aprEsEntada
15 - pedidos de isenção do pagamento da 
trsu - para discussão e votação

despacho 49 / 13
delegação de competências

- considerando a recente redistribuição de pelou-
ros ocorrida na autarquia;
- considerando a necessidade de uma resposta 
em tempo útil na emissão de despachos e deci-
sões correspondentes, situação que poderia ser 
posta em causa designadamente pela acumula-
ção de serviço no meu gabinete;
- considerando ser oportuno que os procedimen-
tos por violação de normas injuntivas implique, 
pela aproximação quotidiana que vota à matéria, 
a intervenção do concernente vereador do pelou-
ro;
- considerando competir à divisão de assuntos 
Jurídicos, em conformidade com o regulamento 
dos serviços municipais e meu despacho nesse 
sentido datado de hoje, instruir todos os proces-
sos referentes instaurados ou a correr termos na 
autarquia;

decido:
delegar no sr. VErEador, manUEl FErnando 
rocha, dr., com efeitos reportados ao passado 
dia 22 do corrente mês, a competência para de-
terminar a instauração e remeter para instrução 
os processos de contra ordenação emergentes 
da violação das normas aplicáveis e integradas 
nos pelouros do ambiente referentes a mercados 
e Feiras, bem como a aplicação das respetivas 
coimas e sanções acessórias;
delegar no sr. VErEador, pEdro mEndEs, dr., 
com efeitos reportados ao passado dia 22 do cor-
rente mês, a competência para determinar a ins-
tauração e remeter para instrução os processos 
de contra ordenação emergentes da violação das 

normas aplicáveis e integradas nos pelouros do 
Urbanismo (designadamente as resultantes da 
violação do decreto-lei n.º 555/99 de 16 de de-
zembro) e, com exceção dos mercados e Feiras, 
do ambiente (designadamente aqueles resultan-
tes da violação da postura de resíduos Urbanos 
e higiene pública) e proteção civil (incluindo-se 
aqui todas as normas de proteção à Floresta e 
prevenção de incêndios Florestais), bem como a 
aplicação das respetivas coimas e sanções aces-
sórias;

delegar no VErEador sr. cÂndido barbosa, 
com efeitos reportados ao passado dia 22 do 
corrente mês, a competência para determinar a 
instauração e remeter para instrução os proces-
sos de contra ordenação emergentes da violação 
das normas aplicáveis e integradas no pelouro do 
desporto (aqui se incluindo designadamente os 
Equipamentos desportivos) bem como a aplica-
ção das respetivas coimas e sanções acessórias. 

delegar na sra. VErEadora, hErmÍnia morEi-
ra, dra., com efeitos reportados ao passado dia 
22 do corrente mês, a competência para deter-
minar a instauração e remeter para instrução 
os processos de contra ordenação emergentes 
da violação das normas aplicáveis relativas aos 
pelouros de ação social (que inclui designada-
mente a habitação social), Educação, cultura e 
património, bem como a aplicação das respetivas 
coimas e sanções acessórias.

paredes e paços do concelho, 
28 de outubro de 2013.

o presidente da câmara municipal
celso manuel Gomes Ferreira, dr.

despacho 55 / 13

atendendo à recente instalação da câmara mu-
nicipal de paredes, cuja composição é aquela 
resultante do ato eleitoral levado a efeito no 
passado dia vinte e nove de setembro. conside-
rando que urge dotar o órgão de mecanismos 
conducentes à efetiva prossecução das com-
petências que a lei lhe confere, nos termos e 
para os efeitos a que alude o artigo 36º da lei nº 
75/2013 já referida, delego as seguintes compe-
tências no senhor Vereador dr. manuel Fernan-
do nogueira da rocha: 

1: superintender na gestão e direção do pessoal 
adstrito às áreas funcionais que lhe foram con-
fiadas;
a) assinar e visar correspondência relacionada 
com as mesmas áreas funcionais; executar as de-
liberações da câmara municipal e coordenar os 
serviços municipais no âmbito das mesmas áreas 
funcionais; 
b) aprovação de sinalização temporária;
c) autorizar a realização de despesas e requisi-
ções de bens e serviços imprescindíveis ao nor-
mal funcionamento das unidades orgânicas afe-
tas ao pelouro distribuído, até ao montante de 
5.000,00 €

2: as presentes delegações de competências 
obedecem às seguintes condições: 

a) o vereador dar-me-á informação detalhada so-
bre o desempenho das tarefas que lhe são incum-
bidas pelo presente despacho e sobre o exercício 
da competência que nele é delegada, sendo certo 
que a informação sobre as decisões geradoras de 
custo ou proveito financeiro, será dada a conhe-
cer à câmara municipal na reunião do executivo 
municipal que imediatamente se lhes seguir;
b) os atos praticados no uso de competências 
delegadas ou subdelegadas são revogáveis pelo 
delegante, nos termos previstos na lei para a 
revogação pelo autor do ato, conforme previsto 
no artigo 34º da lei nº 75/2013, sendo que das 
decisões tomadas no uso das competências ago-
ra delegadas cabe recurso para o plenário da câ-
mara municipal, sem prejuízo da sua impugnação 
contenciosa;
c) o recurso para o plenário a que se reporta a alí-
nea anterior pode ter por fundamento a ilegalida-
de, inoportunidade ou inconveniência da decisão 
e será apreciado pela câmara municipal no prazo 
máximo de trinta dias após a sua receção;
d) a delegação das competências não retira à en-
tidade delegante a possibilidade de praticar o ato 
ou os atos incluídos no presente ato de delega-
ção, mediante o exercício do direito de avocação. 

paredes e paços do concelho, 
5 de novembro de 2013

o presidente da câmara,
celso manuel Gomes Ferreira, dr.

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar, nos tErmos E FUndamEntos 
constantEs dos rElatÓrios sociais a isEn-
ÇÃo da tariFa dE rEsÍdUos sÓlidos Urbanos, 
bEm como o pErdÃo da dÍVida EXistEntE Em 
todas as sitUaÇõEs Em QUE o mEsmo sE apli-
QUE, conFormE a inFormaÇÃo aprEsEntada
16 - atualiZação do tarifário para 2014 - 
para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 Votos con-
tra do ps, aproVar a atUaliZaÇÃo do tariFÁ-
rio para o ano dE 2014, nos tErmos propos-
tos na inFormaÇÃo
17 - regulamento dos serviços de abaste-
cimento de água e saneamento de águas 
residuais - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 Votos con-
tra do ps, propor À assEmblEia mUnicipal 
dE parEdEs a aproVaÇÃo do rEGUlamEnto 
dos sErViÇos dE abastEcimEnto dE ÁGUa E 
sanEamEnto dE ÁGUas rEsidUais
18 - mapas de turnos ars norte 2014 - dis-
trito de porto - emissão do parecer favo-
rável
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unani-
midadE, aproVar a proposta nos tErmos 
aprEsEntados, nÃo tEndo participado na 
discUssÃo E VotaÇÃo do prEsEntE assUnto 
a sEnhora VErEadora dra. bEatriZ mEirE-
lEs
19 - pedido de pagamento em prestações 
da prorrogação de licença de constru-
ção processo nº 764/98, em que é requeren-
te maria beatriZ da costa ferreira - para 
discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE aUtoriZar o paGamEnto Em prEs-
taÇõEs do Valor das taXas a paGar pEla 
prorroGaÇÃo do praZo da licEnÇa dE cons-
trUÇÃo do procEsso rEFErEnciado.
20 - declaração de caducidade do proces-
so nº 159/08p, em nome de marcio José sou-
sa vieira - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, dEclarar a cadUcidadE do procEs-
so nº 159/08p, com basE nos FUndamEntos 
constantEs da inFormaÇÃo tÉcnica QUE sU-
porta a prEsEntE proposta
21 - avep - direcção do agrupamento de 
escolas de paredes - pedido de isenção do 
pagamento de taXa referente ao aluguer 
de grades para a realiZação do corta 
mato - para ratificação

a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, ratiFicar o dEspacho Em caUsa por 
concordar com a UrGÊncia E o mÉrito da 
dEcisÃo.
22 - pedido de apoio para a aquisição de 
medicação, em que é requerente nome do 
beneficiário*, no âmbito do programa “pa-
redes aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 300,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs 
aJUda +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatU-
ras, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr 
EFEtUado dirEtamEntE À FarmÁcia cEntral 
- sobrEira, nos tErmos E FUndamEntos do 
rElatÓrio social
23 - pedido de apoio para aquisiçao de me-
dicaçao, em que é requerente nome do be-
neficiário* no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 360,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJU-
da +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, 
sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFEtU-
ado dirEtamEntE À FarmÁcia lUsa, nos tEr-
mos E FUndamEntos do rElatÓrio social
24 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário*, no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 100,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJU-
da +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, 
sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFE-
tUado dirEtamEntE À FarmÁcia conFianÇa, 
nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio 
social
25 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário* no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação  
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 260,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJU-
da +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, 

sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFE-
tUado dirEtamEntE À FarmÁcia noGUEira, 
nos tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio 
social
26 - celebração de protocolo com a as-
sociação de pais da escola de gondalães 
- para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aUtoriZar a cElEbraÇÃo E oUtorGa 
do protocolo Em caUsa nos tErmos Em QUE 
Foi aprEsEntada a proposta. 
27 - pedido de apoio para aquisição de me-
dicação, em que é requerente nome do be-
neficiário*  no âmbito do programa “pare-
des aJuda +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU por Unani-
midadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUi-
siÇÃo dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do 
beneficiário* atÉ ao Valor limitE dE 200,00 
EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs aJU-
da +, mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, 
sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFEtUa-
do dirEtamEntE À FarmÁcia VitÓria, nos tEr-
mos E FUndamEntos do rElatÓrio social
28 - processos de apoio social - para dis-
cussão e votação  
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar os pEdidos dE apoio para 
paGamEnto da rEnda, contantEs da inFor-
maÇÃo com o nÚmEro dE idEntiFicaÇÃo dE 
procEsso GEral cinQUEnta E cinco mil sEis-
cEntos E sEtEnta E trÊs barra trEZE, data-
da dE VintE E sEtE dE dEZEmbro dE dois mil 
E trEZE, da QUal FaZEm partE intEGrantE os 
rEspEtiVos procEssos, prEViamEntE rEmE-
tidos a todos os mEmbros do EXEcUtiVo
29 - concurso publico para construção 
do auditório municipal de paredes - apro-
vação do relatório final - anulação do 
procedimento - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar o rElatÓrio Final do JÚri 
do concUrso E anUlar o procEdimEnto nos 
tErmos propostos na inFormaÇÃo tÉcnica
30 - atribuição de subsídio À casa do benfi-
ca em paredes - para discussão e votação
a cÃmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a proposta a assim atribUir 
Um sUbsÍdio no Valor dE QUinhEntos EUros 
À casa do bEnFica dE parEdEs para o Fim Es-
tritamEntE consiGnado na proposta
31 - processos de pedidos de isenção de 
taXa das piscinas municipais - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-

midadE, E tEndo por basE as inFormaÇõEs 
tÉcnicas QUE sUstEntam as rEspEctiVas 
propostas dE dEcisÃo, com as QUais sE con-
corda, dEFErir os pEdidos
32 - protocolo com a escola secundária 
de paredes - cedência de instalações - 
para ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, ratiFicar o dEspacho EXarado por 
rEconhEcEr a UrGÊncia E o mÉrito da dEci-
sÃo tomada
33 - proposta para a constituição dos 
fundos de maneio para o ano de 2014 - para 
discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar a proposta nos tErmos 
Em QUE Foi aprEsEntada E assim aUtoriZar 
a constitUiÇÃo dos FUndos dE manEio ali in-
dicados, cUJa rEposiÇÃo intEGral tErÁ QUE 
ocorrEr atÉ ao dia trinta E Um dE dEZEm-
bro dE dois mil E catorZE
34 - voto de pesar pelo falecimento de eu-
sébio da silva ferreira - para discussão e 
votação
a cÂmara dElibEroU, por UnanimidadE, apro-
Var o Voto dE pEsar pElo FalEcimEnto dE 
EUsÉbio da silVa FErrEira nos tErmos da pro-
posta aprEsEntada por todos os mEmbros 
do EXEcUtiVo QUE sE sEGUE: “no passado do-
minGo, dia 05 dE JanEiro, o paÍs acordoU com 
a tristE notÍcia da mortE dE EUsÉbio da silVa 
FErrEira, Um dos EXponEntEs mÁXimos do FU-
tEbol mUndial, atlEta dE ElEiÇÃo QUE atra-
VEssoU GEraÇõEs, tornando-sE Uma FiGUra 
admirada E consEnsUal no nosso paÍs E alÉm-
FrontEiras EUsÉbio soUbE rEprEsEntar com 
Galhardia E mUita diGnidadE as corEs do bEn-
Fica E dE portUGal, sEndo tambÉm Um EXEm-
plo dE hUmildadE E simplicidadE o EXEcUtiVo 
dEsta cÂmara mUnicipal lamEnta a mortE 
dEssE GrandE sÍmbolo nacional, EnVia os 
mais sEntidos pÊsamEs À dirEcÇÃo do sport 
lisboa E bEnFica, solicitando QUE os mEsmos 
sEJam tambÉm  transmitidos À FamÍlia dE EU-
sÉbio da silVa FErrEira.”

E eu Verónica de brito castro, chefe da divisão 
administrativa, o subscrevi.
a chefe de divisão administrativa,

paredes e paços do concelho, 
7 de janeiro de 2014.

o presidente da câmara,
celso manuel Gomes Ferreira, dr.

edital

celso manuel Gomes Ferreira, presidente da câma-
ra municipal de paredes, faz público que: Em con-
formidade 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 externa da reunião ordiná-
ria de 2014/02/05, desta câmara municipal.

2 - proposta da ata da reunião ordinária 
realiZada em 2014/01/13 - para discussão e 
votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a ata dE 2013/01/13.
7 - parecer prévio genérico destinado a 
aquisição de serviços cuJo montante anual 
seJa inferior a € 5 000,00 (sem iva) - para  o 
ano de 2014 - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o parEcEr GEnÉrico FaVorÁVEl 
nos tErmos propostos na inFormaÇÃo.
8 - serviços sociais da câmara municipal de 
paredes - pedido de subsídio - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, atribUir aos sErViÇos sociais da cÂma-

ra mUnicipal dE parEdEs os sUbsÍdios conFor-
mE o rEQUErido pElo prEsidEntE da dirEÇÃo 
dos sErViÇos sociais da cÂmara mUnicipal dE 
parEdEs.
9 - abertura de procedimento e emissão de 
parecer prévio (loe 2014) aJuste direto para 
aquisição de serviços de formação (proJec-
to financiado pelo poph)- para ratificação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E com 4 Votos con-
tra do ps, ratiFicar o dEspacho EXarado por 
sE concordar com a UrGÊncia E o mÉrito na 
tomada dE dEcisÃo.
10 - abertura de procedimento e emissão de 
parecer prévio (loe 2014)aJuste direto para 
subscrição de softWare e apoio técnico re-
moto (procº 3/dap/2014)- para discussão e 
votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E com 4 Votos con-
tra do ps, Emitir parEcEr FaVorÁVEl À contra-
taÇÃo da prEstaÇÃo dE sErViÇos, Em tÍtUlo 
rEFErEnciada.
11 - pedidos de isenção do pagamento da trsu 
- para discussão 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, À EX-
cEÇÃo dE nome do beneficiário*, cUJa isEnÇÃo 
a concEdEr É dE cinQUEnta por cEnto, bEm 
como o pErdÃo da dÍVida EXistEntE Em todas 
as sitUaÇÃo Em QUE a mEsma sE apliQUE, con-
FormE a inFormaÇÃo aprEsEntada.
12 - atualiZação valor das taXas e preços 
municipais-artigo 4.º do regulamento muni-
cipal de taXas e preços municipais - para dis-

cusão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a proposta nos tErmos aprE-
sEntados.
13 - 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 pornome do benefi-
ciário* atÉ ao Valor limitE dE 560,00 EUros, 
ao abriGo do proGrama parEdEs aJUda +, 
mEdiantE aprEsEntaÇÃo das FatUras, sEndo 
QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr EFEtUado dirE-
tamEntE À FarmÁcia conFianÇa, nos tErmos E 
FUndamEntos do rElatÓrio social.
14 - constituição do conselho municipal de 
educação de paredes - para discussão e vo-
tação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs do 
ps, aproVar a constitUiÇÃo do consElho mU-
nicipal dE EdUcaÇÃo dE parEdEs, nos tErmos 
propostos na inFormaÇÃo. mais Foi dElibEra-
do, rEmEtEr o assUnto para sEr aprEciado E 
Votado Em sEdE dE assEmblEia mUnicipal. 
15 - apoio para aquisição de prótese dentá-
ria, em que é requerente nome do beneficiá-
rio*, no âmbito do programa “paredes aJu-
da +” - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUisiÇÃo 
dE mEdicaÇÃo EFEtUado por nome do benefi-
ciário* no Valor dE 144 EUros, ao abriGo do 
proGrama parEdEs aJUda +, sEndo QUE o pa-

GamEnto dEVErÁ sEr EFEtUado dirEtamEntE 
À cEspU (ns – noVa saÚdE parcErias s.a.), nos 
tErmos E FUndamEntos do rElatÓrio social.
16 - perdão de dívida de rendas de habitação 
social, em que é inquilina nome do beneficiá-
rio* - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o pErdÃo da dÍVida rEFErEntE 
a rEndas, À mUnÍcipE E inQUilina nome do be-
neficiário* no Valor dE mil cEnto E noVEnta E 
trÊs EUros E sEssEnta E oito cÊntimos.
17 - pedido de apoio para aquisição de apa-
relho ortodÔntico, em que é requerente 
nome do beneficiário*, no âmbito do pro-
grama “paredes aJuda +” - para discussão  e 
votação
 a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUisi-
ÇÃo dE aparElho ortodÔntico, EFEtUado por 
nome do beneficiário*, da FrEGUEsia dE pa-
rEdEs, para o sEU dEscEndEntE * no Valor dE 
700,00 EUros, ao abriGo do proGrama parEdEs 
aJUda +, sEndo QUE o paGamEnto dEVErÁ sEr 
EFEtUado dirEtamEntE ao mUnÍcipE, mEdian-
tE aprEsEntaÇÃo das rEspEtiVas FatUras oU 
rEcibo, nos tErmos E FUndamEntos do rEla-
tÓrio social.
18 - pedido de aJuda para aquisição de pilhas 
para aparelhos auditivos, em que é reque-
rente nome do beneficiário*, no âmbito do 
programa “paredes aJuda +” - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar o pEdido dE apoio na aQUisiÇÃo 
dE pilhas dE rEcarGa, EFEtUado por nome do 
beneficiário* para as sUas dEscEndEntEs, no 

Valor dE 350,00 EUros, ao abriGo do proGra-
ma parEdEs aJUda +, nos tErmos E FUndamEn-
tos do rElatÓrio social.
 19 - processos de apoio social, no âmbito do 
programa “paredes aJuda +” - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar os pEdidos dE apoio para pa-
GamEnto do crÉdito habitaÇÃo E paGamEnto 
da rEnda, constantEs da inFormaÇÃo com o 
nÚmEro dE idEntiFicaÇÃo dE procEsso GEral 
QUatro mil trEZEntos E sEssEnta E sEis, data-
da dE trinta dE JanEiro do corrEntE ano, da 
QUal FaZEm partE intEGrantE os rEspEtiVos 
procEssos, prEViamEntE rEmEtidos a todos 
os mEmbros do EXEcUtiVo.
20 - atribuição de bolsas de estudo - valor 
da bolsa para 2012/2013 e praZo candidatu-
ras para 2013/2014 - para discussão e vota-
ção
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unani-
midadE, aproVar os ValorEs UnitÁrios das 
bolsas dE EstUdo a atribUir a alUnos do 
Ensino sEcUndÁrio E sUpErior, rEFErEntE ao 
ano lEtiVo 2012/2013, no montantE dE 125,00€ 
E 1.000,00€, rEspEtiVamEntE, bEm como o pra-
Zo dE EntrEGa para as candidatUras para as 
bolsas dE EstUdo a alUnos do Ensino sEcUn-
dÁrio E sUpErior, rEFErEntE ao ano lEtiVo 
2013/2014, QUE dEVErÁ ocorrEr dE trÊs a Vin-
tE E oito dE marÇo do corrEntE ano.
21 - sinaliZação vertical e horiZontal na 
rotunda situada no entroncamento entre 
a en209 e a rua da campa na freguesia de 
lordelo - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 

com 5 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs do 
ps, aproVar o proJEto dE sinaliZaÇÃo hori-
Zontal E VErtical na rotUnda sitUada no En-
troncamEnto EntrE a En209 E a rUa da campa, 
FrEGUEsia dE lordElo, nos tErmos propos-
tos. mais Foi dElibErado, rEmEtEr o assUnto 
para sEr aprEciado E Votado Em sEdE dE as-
sEmblEia mUnicipal. 
22 - sinaliZação vertical na rua de monte 
alto, rua fonte bolida e av. Zona industrial 
na freguesia de rebordosa - para discus-
são e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por maioria, 
com 5 Votos a FaVor do psd E 4 abstEnÇõEs 
do ps, aproVar as partEs Escritas E dEsEnha-
das sobrE a sinaliZaÇÃo VErtical nas rUas dE 
montE alto E FontE bolida E aV. Zona indUs-
trial, na FrEGUEsia dE rEbordosa, nos tEr-
mos propostos. mais Foi dElibErado, rEmE-
tEr o assUnto para sEr aprEciado E Votado 
Em sEdE dE assEmblEia mUnicipal. 
23 - bolsas de estudo da universidade JÚ-
nior - para discussão e votação
a cÂmara mUnicipal dElibEroU, por Unanimi-
dadE, aproVar a atribUiÇÃo dE 11 bolsas no 
Valor dE 825,00€ (75,00€/Uni.) a 11 alUnos ca-
rEnciados E dEsiGnados pElas Escolas Eb2/3 
E sEcUndÁrias do concElho, nos tErmos pro-
postos.

despacho 51 / 13

- considerando o volume de serviço para assina-
tura, que quotidianamente advém da divisão de 
assuntos Jurídicos;
- considerando a necessidade de ser evitada a 
acumulação de serviço de mero expediente no 
Gabinete do presidente da câmara municipal;
- considerando a necessidade de se potenciar a oti-
mização do serviço daquela divisão, designadamen-
te ao nível da sua celeridade e funcionalidade;
- considerando o facto de se encontrar a divi-
são de assuntos Jurídicos dotada de um chefe 
de divisão;

determino 
no uso das competências que me foram atribuídas, 
designadamente pelo artigo 35º do decreto-lei 

442/ 91 de 15 de novembro, artigo 22º do decreto-
lei n.º 135/ 99 de 22 de abril, artigo 70º da lei n.º 
169/ 99 de 18 de setembro, delegar no chefe da 
divisão de assuntos Jurídicos, dr. pedro moura de 
oliveira, a competência para assinar documentos 
e a correspondência a expedir pela citada divisão, 
relativos a assuntos de mero expediente. 

a presente delegação de competências produz 
efeitos imediatos e reportados à data abaixo 
expressa, ratificando atos similares praticados 
pelo delegado desde o passado dia 22 do presen-
te mês de outubro.

paredes e paços do concelho, 
28 de outubro de 2013.

o presidente da câmara municipal
celso manuel Gomes Ferreira, dr.

nome do beneficiário*: por questões de privaci-
dade, os nomes dos beneficiários estão ocultos, em-
bora se encontrem devidamente identificados nos 
processos administrativos, arquivados nos serviços 
municipais.
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eXposições

eXposição de fotografia 
“versões de um amor de 
perdição”
de 3 a 31 de março | segunda a 
sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 
13h30 às18h00
auditório da fundação a lord

a casa da camilo – museu, centro de 
Estudos, leva ao auditório da Fundação 
a lord uma exposição fotográfica que 
conjuga três das muitas adaptações 
cinematográficas da obra de camilo castelo 
branco, 

eXposição de fotografia 
– a primavera nos Jardins de 
lordelo
todo o mês de março | segunda a 
sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 
13h30 às 18h00
biblioteca da Fundação a lord

através do olhar de um fotógrafo 
portuense, lordelo é apresentada 
nesta exposição onde a primavera surge 
espelhada nos jardins da cidade.

mÚsica

origens – mÚsica tradicional 
portuguesa
15 de março | 21h45
auditório da fundação a lord

Exacerbando as origens da música tradicional 
portuguesa, a Fundação a lord leva ao 
seu auditório o Grupo de carvalhinhos de 
carvalhosa.

cinema

os smurfs 2 3d
todas as terças do mês de março | 10h30
academia da fundação a lord
maiores de 6 anos

o feiticeiro Gargamel está de volta com um novo 
plano para capturar os pequenos seres azuis. 

a bíblia iii
11 de março | 15h00
academia da fundação a lord
maiores de 12 anos

inspirada em factos relatados na bíblia, a 
minissérie televisiva de roma downey e mark 
burnett conta com o ator português diogo 
morgado no papel principal. 

desporto

aqua Zumba
2 de março – piscina de paredes (9h30)
8 de março – piscina rota dos móveis 
(16h00)
23 de março – piscina de lordelo (9h30)
30 de março – piscina de rebordosa 
(9h30)
entrada livre

o aqua Zumba é um programa de ginástica ao 
estilo “festa na piscina” proposto para todas 
as idades, através do qual poderá aprender a 
executar exercícios eficazes e desafiadores 
na água que misturam a fórmula e a filosofia 
do Zumba às disciplinas tradicionais de fitness 
aquático.

carnaval nas piscinas
3 e 5 de março | qualquer aula a 
ocorrer nos dias designados
piscinas municipais 

nos dias 3 e 5 de março os utentes das 
piscinas municipais terão aulas temáticas 
de carnaval. 

dia do pai 
19 de março
piscinas municipais 

como celebração do dia do pai, os usuários 
das piscinas municipais receberão um vale 
de oferta de um banho livre para oferecer 
aos seus pais.

integrado no programa “movimento sénior” 
desenvolvido pelo pelouro do desporto da 
câmara municipal de paredes, a “caminhada 
da primavera” realiza-se no parque Urbano 
do rio Ferreira, destinando-se à população 
idosa.

passeio de btt solidário “á 
descoberta de lordelo”
16 de março | 9h00
Jardim central de lordelo
inscrições: limitadas, pelos 
números 91 8829422/ 966921844 ou 
diretamente no local e no dia, a partir 
das 7h30.
preço: 5€ 

mais novos

programa anim’arte: 
“beiJinhos, beiJinhos” 
8 de março | 15h00
biblioteca municipal de paredes
crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informação: pré-inscrição 
através do número 255 788 976 ou 
do e-mail biblioteca@cm-paredes.
pt

mas afinal como é um beijinho? através 
da obra “beijinhos beijinhos” de selma 
mandine, a descrição deste momento 
tão ternurento é apresentada aos mais 
novos.

hora do conto: “a árvore dos 
abraços” 
12, 19, 20, 26 e 27 de março | 
biblioteca municipal de paredes
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo 
do município de paredes 
lotação: 1 turma
informação: necessária pré-
inscrição através do número 255 
788 976 ou do e-mail biblioteca@
cm-paredes.pt

com vista a promover um maior 
interesse pela leitura, o programa 
a hora do conto leva à biblioteca 
de paredes a história “a Árvore dos 
abraços” de José Jorge letria.

semana da leitura – saÚde oral
17 de março | 10h30 às 11h30 e 15h00 
às 16h00
biblioteca municipal de paredes
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do 
município de paredes 
lotação: 1 turma
informação: necessária pré-inscrição 
através do número 255 788 976 ou do 
e-mail biblioteca@cm-paredes.pt

o dia 17 de março será dedicado à temática 
da saúde oral. nesta atividade as crianças 
aprenderão mais sobre a região bocal e os 
cuidados a ter para garantir uma saúde de 
ferro!

semana da leitura – o ratinho, o 
milho e a flor do vento
18 de março | 10h00 às 11h00 e 15h00 
às 16h00
biblioteca municipal de paredes
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do 
município de paredes 
lotação: 1 turma
informação: necessária pré-inscrição 
através do número 255 788 976 ou do 
e-mail biblioteca@cm-paredes.pt

o programa hora do conto apresenta o livro 
“o ratinho, o milho e a flor do vento” aos mais 
novos, contando com a presença da autora, 
donzília martins.

semana da leitura – vamos 
escutar!
20 de março | das 10h00 às 11h00 
biblioteca municipal de paredes
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do 
município de paredes 
lotação: 1 turma
informação: necessária pré-inscrição 
através do número 255 788 976 ou do 
e-mail biblioteca@cm-paredes.pt

a atividade “Vamos escutar” centrar-se-á na 
temática da audiologia, levando a conhecer aos 
mais pequenos o funcionamento do aparelho 
auditivo.

semana da leitura – bem-vinda 
21 de março | das 15h00 às 16h00 
biblioteca municipal de paredes
alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do 
município de paredes 
lotação: 1 turma
informação: necessária pré-
inscrição através do número 255 
788 976 ou do e-mail biblioteca@
cm-paredes.pt

como forma de dar as boas vindas à chegada 
da primavera, a atividade será dedicada à 
poesia, à árvore e às florestas.

programa anim’arte – “não tenho 
calor!”
22 de março | 15h00
biblioteca municipal de paredes
crianças dos 6 aos 12 anos
lotação: 15 crianças
informação: necessária pré-inscrição 
através do número 255 788 976 ou do 
e-mail biblioteca@cm-paredes.pt

eXposição de pintura “o décimo 
sétimo tratado” 
de 3 a 28 de março | segunda a sexta-
feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 
às 17h00
biblioteca municipal de paredes

o artista José a. nunes apresenta a 
exposição de pintura “o décimo sétimo 
tratado”, patente na biblioteca municipal de 
paredes de 3 a 28 de março.

teatro

pt paredes com teatro - 
“os velhos não devem 
enamorar-se” 
8 de março | 21h30
salão nobre da Junta de freguesia de 
rebordosa

assinalando o arranque da 7ª edição 
do programa pt paredes com teatro, 
a tru’peça, associação de teatro de 
rebordosa, apresenta a peça “os velhos não 
devem enamorar-se”. Escrita pelo catalão 
alfonso castelão (1886-1950), a peça é uma 
ironia sobre o passar do tempo e o amor dos 
velhos pelas jovens.

teatro de fantoches “tal pai, tal 
filho”
dias 13 e 27 de março | 10h30
biblioteca da fundação a lord

inspirado no livro “tal pai, tal filho”, da autoria 
de ana oome, o teatro de fantoches desenvolve 
esta história simples e repleta de fantasia, que 
procura ir ao encontro do mundo imaginário dos 
mais novos, falando da importância das letras 
para formarem palavras e frases.

passeio e prova de gincana - 
moto clube de rebordosa
30 de março | das 9h30 às 18h00
concentração na sede do moto clube 
de rebordosa
informações: 
www.motocluberebordosa.com; 
geral@motocluberebordosa.com 

o moto clube de rebordosa realiza no dia 
31 de março um passeio matinal para todo o 
tipo de motas com destino surpresa (início 
às 10h00), almoço convívio (pelas 12h00) e 
prova de gincana (às 14h30).

caminhada da primavera
21 de março | 10h00 às 16h30
parque urbano do rio ferreira

o livro “não tenho calor!”, da autoria de 
m. christina butler e Gavin scott, incita à 
criação deste atelier no qual as crianças 
conhecerão a coelhinha margarida.

semana da leitura
17 a 21 de março | biblioteca do 
agrupamento de escolas de vilela

no âmbito das comemorações da semana 
da leitura, subordinada ao tema língua 
portuguesa, o serviço de biblioteca do 
agrupamento de Escolas de Vilela,.

feira das flores
21 de março | escola básica e 
secundária de rebordosa

para comemorar o dia mundial da Floresta e 
à semelhança dos anos anteriores, o clube 
da Floresta vai organizar uma exposição/ 
venda de plantas, na Escola básica e 
secundária de rebordosa.

feira de minerais e fóssseis
10 a 13 de março | bibliotecas das 
escolas básicas e secundárias de 
rebordosa e vilela

com o objetivo de estimular o gosto e 
o interesse dos alunos pela ciência, irá 
realizar-se uma exposição/ venda de 
fósseis, rochas e minerais em bruto. 

histórias de encantar 
– “a velha e o seu porco”
dias 6 e 20 de março | 10h30
biblioteca da fundação a lord

Uma velhinha decide-se a comprar um porco 
com uma moeda que encontra, mas ele não 
quer entrar na pocilga. 

dia mundial da poesia 
– o som das lengalengas
27 de março | 15h00
auditório da fundação a lord
infantil e Juvenil

concerto de aniversário da tuna 
de rebordosa
1 de março | 21h00
salão da Junta de freguesia de 
rebordosa

como motivo de celebração do 33º aniversário 
da tuna de rebordosa, vai realizar-se no 
salão da Junta de Freguesia um concerto 
comemorativo desta data. 

outros

apresentação do livro “diria o 
maestro - quase uma fantasia”
1 de março | 21h00
casa da cultura de paredes

da autoria do escritor aires montenegro, o 
livro “diria o maestro – quase uma fantasia” 
será apresentado dia 1 de março na casa da 
cultura pelo poeta anthero monteiro.

proJeto - a leitura não tem 
idade
todas as segundas-feiras durante o 
mês de março | a partir das 10h00 e/
ou a partir das 15h00
biblioteca municipal de paredes
utentes de terceira idade dos lares 
e centros de dia do município
informação: biblioteca@cm-paredes.
pt  e/ou 255788776

com o objetivo de estimular a imaginação 
e ocupar o tempo livre dos mais idosos, a 
atividade consiste na realização de sessões 
leitura animadas, efetuadas pelas técnicas 
da biblioteca. sujeita a pré-inscrição.

peregrinação ao santuário de 
fátima
de 6 a 13 de maio | a combinar
partida de paredes
valor: 150€

a ocdp (obra de caridade ao doente e ao 
paralítico) vai realizar de 6 a 13 de maio 
uma peregrinação a Fátima que contará 
com a celebração da Via sacra no santuário 
de Fátima no dia 12, estando previsto o 
regresso dos participantes dia 13. para 
mais informações contactar a ocdp pelos 
contactos 255 785 029 / 919 492 742

escritor do mês: 
sebastião da gama
todo o mês de março
biblioteca da fundação a lord

o poeta e professor sebastião da Gama 
(1924-1952) é o eleito pela Fundação a lord 
como escritor do mês de março. 

clara a menina das cores - 
festa da primavera
21 de março | 21h00
polivalente da Escola básica de Vilela

cinema na casa: 1ª mostra de 
cinema de paredes
2 e 16 de março | 16h00
casa da cultura de paredes

a associação Fio de prumo, em parceria com 
a câmara muncipal de paredes, organiza na 
casa da cultura o evento “cinema na casa”, 
a 1ª mostra de cinema de paredes. 

Women’s 8 open ball e open 
internacional paredes rota 
dos móveis
14, 15 e 16 de março | pavilhão 
rota dos móveis

informações e inscrições: 
bilharmania@bilharmania.com 
91 646 27 89 ou 93 829 20 82

obrigatório 

traje B
hotel
paredes hotel apartamento

reservas@paredeshotel.com

livestream: www.bilharmania.com

bilharmania@bilharmania.com

sara.d.g.rocha@hotmail.com

Tlm.:938 292 082 / 916 462 789

inscrição 30 taxa 10 

primeira fase 

duplo ko / race to 5

quadro final 

32 ko direto / race to 6

prémios: 3840 

(valor total de 

inscrições com 

o quadro 
completo de 128) 

EUROBILHAR

de março 2014

organização

 

european ranking event - EPBF
II

as melhores jogadoras da europa na tua cidade

open



nº 01 | abril dE 2014 23informações Úteis

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
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
4580 – 734 sobrosa
telefone: 255 963 859
Fax: 255 963 541
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

cruZ vermelha portuguesa – 
nÚcleo da sobreira

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 rota dos 
móveis
telefone: 224 447 720 

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
Estrada nacional 15, Edifício novel, 
loja a
4585 - 758 Vandoma 
telefone: 224159794

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

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
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