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QUADRIÉNIO 2013/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017

--- Aos onze dias do mês de Janeiro de dois mil e dezassete, no Edifício dos Paços do
Concelho, reuniu o executivo Municipal, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor
CELSO MANUEL GOMES FERREIRA, Presidente da mesma Câmara Municipal, com a
presença dos Vereadores Senhores:------------------------------------------------------------------------PEDRO DINIS SILVA MENDES, MARIA HERMINIA GUEDES MOREIRA, MANUEL
FERNANDO NOGUEIRA DA ROCHA, CANDIDO JOAQUIM VENDA MOREIRA
BARBOSA, JOSE ALEXANDRE DA SILVA ALMEIDA, BEATRIZ SOFIA GOMES
MEIRELES, HELDER RODRIGO DE SOUSA RIBEIRO, JOSE LUIS GARCES ALVES DE
SA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Sendo catorze horas e trinta minutos, verificando-se haver “quórum” para
funcionamento do Executivo, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião.---------
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1 - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

Nos termos do disposto no artigo oitavo do Regimento desta Câmara Municipal, foi, pelo
Senhor Presidente, declarado aberto o Período de Antes da Ordem do Dia, verificando-se
as seguintes intervenções:-----------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente, desejando a todos um bom ano de dois mil e
dezassete e passou a palavra ao senhor Vice-Presidente, Dr. Pedro Mendes, que iniciou a
sua intervenção dirigindo ao executivo os votos de um bom ano de dois mil e dezassete,
desejando das melhores venturas, sobretudo pessoais e familiares e a extensão dos
mesmos votos ao público presente. De seguida, quis participar os seus votos de pesar,
mas sobretudo, saudar os tributos que foram as vidas de algumas personalidades.
Começando pelo Dr. Mário Soares, disse que tratando-se de uma personalidade maior da
vida pública, representa o sacrifício de uma vida em prol da defesa dos interesses da
Portugalidade e da vivência democrática dos portugueses. Referiu como características da
personalidade do Dr. Mário Soares, a luta e a tolerância. Quis ainda destacar uma
segunda personalidade, o senhor Professor, Dr. Daniel Serrão, que além de professor e
médico, sempre esteve presente nas matérias que dizem respeito à área da saúde,
sobretudo na construção do Sistema Nacional de Saúde, mas particularmente na
construção de uma política de saúde familiar. Acrescentou, que o concelho de Paredes
deve estar-lhe agradecido e prestar-lhe o devido reconhecimento, pela disponibilidade
que sempre manifestou, inclusivamente, para participar de ações de sensibilização
promovidas pela Câmara Municipal. Por fim, quis fazer uma referência especial ao Dr.
Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos e membro do Conselho
Metropolitano do Porto, dizendo que foi uma personalidade que conheceu nos últimos
anos com maior proximidade, e que aprendeu a gostar. Referiu que o mesmo encarou a
morte de forma grandiosa e que foi um exemplo na construção da cidadania e na defesa
do interesse das suas populações.--------------------------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra, propôs que na presente reunião, fosse tomada uma decisão
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relacionada com a reabilitação do Pavilhão Municipal e o Estádio das Laranjeiras. Propôs
ao executivo, tendo em conta as opções feitas no Plano de Atividades e Orçamento para o
presente ano, em que foram acautelados os procedimentos necessários para a promoção
da reabilitação do Pavilhão Municipal e Estádio das Laranjeiras, nas necessárias rúbricas e
mesmo nas rúbricas genéricas para a aquisição desses imóveis e tendo em conta a
importância que estes equipamentos têm para o concelho de Paredes e particularmente
para a comunidade paredense, que o Município se manifestasse como parte interessada
na aquisição do Pavilhão Municipal e o Estádio das Laranjeiras apresentando a proposta
para aquisição dos mesmos no procedimento do leilão que está a decorrer e dar nota
pública deste facto junto de todos interessados, assim como, que seja aprovada, hoje, a
alteração da classificação do solo naquela área, de Espaço Residencial- Área Residencial
de Alta Densidade para Área de Equipamento, no decurso da revisão do PDM que está a
decorrer e que foi aprovado por esta Câmara Municipal no passado dia cinco de
dezembro de dois mil e dezasseis.-------------------------------------------------------------------------Tomou novamente a palavra o senhor Presidente da Câmara, que disse subscrever as
palavras do senhor Vice-Presidente quanto às três personalidades, nomeadamente, Dr.
Mário Soares, Dr. Manuel Serrão e Dr. Guilherme Pinto e propôs, com todos os elogios
que lhes possam ser reservados, que fosse feito um voto de pesar pelo falecimento destas
três personalidades e comunicado às respetivas famílias e instituições, no caso concreto
do senhor Presidente da Câmara de Matosinhos. Em relação à proposta do Dr. Pedro
Mendes, relativamente à Zona Desportiva das Laranjeiras, pretende-se que a Câmara
Municipal mandate o executivo para ser parte interessada, para que a Câmara Municipal
acompanhe o processo da forma que melhor entender, com vista a garantir aquilo que foi
incluído no orçamento municipal, que na altura, gerou uma grande surpresa por parte da
oposição, por se poder reabilitar o Pavilhão Municipal e coloca-lo à disposição na
sociedade civil.--------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra à senhora Vereadora, Dr.ª Beatriz Meireles, que fez a seguinte
intervenção, que se transcreve: “Em nome do PS, queria fazer uma homenagem, singela,
mas sincera, ao senhor Dr. Mário Soares, dada a transversalidade da “personalidade mais
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importante e marcante da democracia Portuguesa”, como aliás até escreveu no Público o
eurodeputado Paulo Rangel. É indiscutível que se trata de um homem que permanecerá,
mesmo após a sua morte, na nossa memória coletiva. Mesmo para as gerações que não
viveram o antes e o pós 25 de abril de mil novecentos e setenta e quatro, assim como a
integração europeia, devemos, cidadãos que exercem a nobre função política, não
esquecer o seu exemplo e defender de forma intransigente os valores da liberdade e da
democracia, sem ignorar que, por vezes, a perfeição de um homem reside na sua própria
imperfeição. A clarividência e a perspicácia política às mudanças que ocorrem no mundo
(ou no nosso pequeno mundo em que podemos intervir no dia a dia) são desafios que se
nos colocam, sem nunca esquecer que, como ainda ontem dizia Obama no seu discurso de
despedida, “a democracia fica ameaçada quando a tomamos por garantida”. ----------------Temos também a apresentar um voto de pesar pelo falecimento do Prof. Guilherme
Manuel Lopes Pinto, que nasceu em Matosinhos a vinte e um de abril de mil novecentos e
cinquenta e nove.-----------------------------------------------------------------------------------------------Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi professor do ensino secundário
e exerceu a profissão de advogado.------------------------------------------------------------------------A nível da educação, a sua primeira escola como professor do ensino secundário, foi a
escola Secundária de Paredes.-------------------------------------------------------------------------------A nível político, foi deputado quer na Assembleia da República, quer na Assembleia
Municipal de Matosinhos. Exerce, desde dois mil e cinco, o cargo de Presidente da
Câmara de Matosinhos, depois de ter sido Vereador e Vice-Presidente em executivos
anteriores.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi sempre amigo do amigo, homem honesto e de grande dedicação às causas humanas.-Um defensor do seu distrito, esteve sempre à frente de grandes combates políticos em
defesa do norte e do distrito do Porto.”. -----------------------------------------------------------------Acrescentou que, naturalmente, o PS se associava aos votos de Pesar às três celebridades.Colocados a votação, os votos de pesar,------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU APROVAR, POR UNANIMIDADE, TRÊS
VOTOS DE PESAR PELO FALECIMENTO DO DR. MÁRIO SOARES, DO DR. DANIEL
1/17,1
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SERRÃO E DR. GUILHERME PINTO E QUE OS MESMOS FOSSEM COMUNICADOS
ÀS RESPETIVAS FAMÍLIAS E INSTITUIÇÕES, NO CASO CONCRETO DO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA DE MATOSINHOS.----------------------------------------------------De seguida, foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, que
relembrou que a Câmara Municipal de Paredes tem direito de preferência sobre qualquer
transação comercial que seja feita no concelho de Paredes e que agora já há dados mais
objetivos, pois já se sabe que a data da abertura de propostas é o dia vinte e cinco de
janeiro. Disse que não ouviu proposta nenhuma por parte do senhor Vice-Presidente, mas
apenas alguns considerandos, o que não pode acontecer, pois que há dados objetivos em
cima da mesa. Ao contrário do que o senhor Presidente dizia, aquele património não vai
ser vendido em parcelas, mas vai ser vendido na totalidade pelo valor base de um milhão
e quatrocentos mil euros. Disse que, tal como já tinha demonstrado na reunião anterior, a
Câmara tinha que ter um papel ativo na compra daquele património e tinha que ser feita
uma reunião extraordinária, antes do dia vinte e cinco de janeiro, para ser tomada uma
decisão. Acrescentou que tem que haver uma declaração conjunta que diga de forma clara
e objetiva, se a Câmara vai apresentar uma proposta ou exercer o direito de preferência.
O senhor Presidente colocou a proposta apresentada pelo senhor Vice-Presidente a
votação,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------A CAMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, MANIFESTAR-SE
COMO PARTE INTERESSADA NA AQUISIÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL E DO
ESTÁDIO DAS LARANJEIRAS, E DESDE LOGO, O TORNAR PÚBLICO JUNTO DE
TODOS

INTERESSADOS,

BEM

COMO

APROVAR

A

ALTERAÇÃO

DA

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO NAQUELA ÁREA, DE ZONA RESIDENCIAL DE ALTA
DENSIDADE PARA ZONA DE EQUIPAMENTOS, DEVENDO A MESMA SER
ACAUTELADA EM SEDE DE PROCESSO DE REVISÃO DO PDM QUE ESTÁ A
DECORRER E QUE FOI APROVADO EM REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CINCO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS.-----------------------------------------------
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Ainda no uso da palavra, o senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida quis saber qual o
ponto de situação do processo de realojamento da comunidade cigana e quis salientar a
necessidade de alertar a Estradas de Portugal de um ponto negro no concelho de Paredes,
na estrada de Cete em direção ao nó da autoestrada de Parada. Referiu que há pessoas
não só da Sobreira, de Cete e Parada, como também de localidades vizinhas do concelho
de Penafiel que entram nessa estrada e criam filas intermináveis havendo sempre quem
tente furar essas filas, provocando acidentes. Por fim, quis abordar uma questão que
respeita ao ponto cinco da ordem de trabalhos e que é para conhecimento e respeita a
uma alteração ao orçamento de 2016, em 2017. Disse que estas alterações vêm dar,
infelizmente, dar razão ao que o PS tem vindo a defender, que a Câmara Municipal
apresenta orçamentos ilusionistas, irrealistas. Afirmou que desde que o PS chamou a
atenção para os orçamentos elevados, os mesmos têm vindo a ser reduzidos de ano para
ano, mas mantendo a ilusão e, agora, para fazer parecer que o grau de execução do
orçamento é maior, lembraram-se de fazer uma alteração ao orçamento de 2016, em
janeiro de 2017. Referiu que naquele orçamento existia uma rúbrica de oito milhões de
euros, que o PS já tinha chamado à atenção de que era uma rúbrica totalmente ilusionista
(para além de outras que lá estavam), porque era uma rúbrica de alienação de partes
sociais e o PS sabia que a Câmara não ia alienar nenhumas partes sociais, porque não
tinha participações em nenhumas empresas que lhe permitisse alienar e encaixar oito
milhões de euros. Realçou o ilusionismo, a falta de rigor financeiro e a falta de verdade,
que chega ao cúmulo de se reduzir um orçamento em 4 milhões 450 mil 335 euros, já
depois do exercício terminar.--------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara, dizendo que todos perceberam qual o
objetivo da intervenção relativo ao terceiro tema, embora ninguém tenha percebido o
esteve a dizer. No que respeita à estrada de Parada de Todeia, disse que o assunto está a
ser resolvido e já foi acautelada a cedência e as negociações estão a decorrer com a
Estradas de Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr. Manuel Fernando Rocha que
disse que este é um problema com o qual a Câmara Municipal de Paredes se tem
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preocupado desde há muito tempo, referindo que era Vereador com o pelouro do
Urbanismo aquando do licenciamento da moradia unifamiliar que confronta quer com a
estrada 319, quer com o acesso ao loteamento da Encosta de Parada. Disse ainda, que já
foi acautelada a cedência, tendo em conta o projeto que a Câmara Municipal elaborou. O
referido projeto foi apresentado ao IP Infraestruturas de Portugal SA e as conversações
com vista à construção da rotunda no entroncamento da EN 319-2 com a Praça de
Portagem da A4 e a Rua Portagem de Parada decorrem e não acabarão enquanto não
tivermos a confirmação da execução da obra, mas como em todos os organismos há
limitações financeiras e há prioridades definidas, referindo a propósito, o assunto
agendado na ordem de trabalhos, referente a um protocolo a celebrar com o IP
Infraestruturas de Portugal SA para a construção de uma rotunda num ponto muito
crítico no concelho de Paredes, que é na ER 209, em Lordelo.--------------------------------------2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/12/2016 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia
vinte e um de dezembro de dois mil e dezasseis e cuja cópia foi enviada a todos os
membros deste órgão.-----------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DE
21/12/2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia dez de janeiro, tendo
1/17,1
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a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: --------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: um milhão, quinhentos e doze mil, oitocentos e trinta e
sete euros e noventa e três cêntimos.----------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, oitocentos e setenta e sete mil,
seiscentos e dez euros e oitenta e cinco cêntimos.------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos,
Administrativos e Financeiros, Divisão de Contabilidade e Finanças, com o número de
identificação de processo geral, setenta e seis mil novecentos e setenta e cinco, datada
vinte e sete de dezembro do ano transato, a remeter ao executivo, para conhecimento, a
relação de pagamentos efetuados no período de doze a vinte e dois de dezembro de dois
mil e dezasseis.--------------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.---------------------------------------5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 24ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2016
-

MODIFICAÇÃO

AO

ORÇAMENTO

DA

RECEITA

5ª

ALTERAÇÃO

ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 23 ª
ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE ATIVIDADES
MUNICIPAIS 16ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO DE
INVESTIMENTOS 18 ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento – vigésima quarta
alteração orçamental no ano dois mil e dezasseis; modificação ao orçamento da receita quinta alteração orçamental; modificação ao orçamento da despesa - vigésima terceira
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alteração orçamental; modificação ao plano de atividades municipais – décima sexta
alteração orçamental; modificação ao plano de investimentos – décima oitava alteração
orçamental.-------------------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.---------------------------------------6 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Departamento dos Assuntos
Jurídicos, Administrativos e Financeiros, com o número de identificação de processo
geral, trezentos e um, datada de três de janeiro do corrente ano, a remeter ao executivo,
para discussão e votação, uma proposta para a constituição de dois fundos de maneio, um
afeto à Divisão de Aprovisionamento e Património e outro, afeto às Oficinas.-----------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
CONSTITTUIÇÃO DE DOIS FUNDOS DE MANEIO, UM AFETO À DIVISÃO DE
APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO E OUTRO, AFETO ÀS OFICINAS, NOS
PRECISOS TERMOS E FUNDAMENTOS DA PROPOSTA APRESENTADA.-----------------7 - JUNTA DE FREGUESIA DE BEIRE - PEDIDO DE UM SUBSÍDIO PARA
REPARAÇÃO DO TELHADO DA SEDE SOCIAL DO GRUPO DESPORTIVO,
RECREATIVO E CULTURAL DE S. LUIZ - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, um requerimento, datado de nove de dezembro do ano transato,
proveniente da Junta de Freguesia de Beire, registado sob o número de identificação de
processo geral setenta e quatro mil setecentos e sessenta e dois, de catorze de dezembro
de dois mil e dezasseis, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de três mil e
1/17,1
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quinhentos euros, destinado à reparação do telhado da sede social do Grupo Desportivo,
Recreativo e Cultural de S. Luís, daquela freguesia.--------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR AO GRUPO
DESPORTIVO, RECREATIVO E CULTURAL DE S. LUÍS DE BEIRE, UM SUBSÍDO NO
VALOR DE TRÊS MIL E QUINHENTOS EUROS, DESTINADO A APOIAR AS OBRAS
DE REPARAÇÃO DO TELHADO DA SEDE SOCIAL. ----------------------------------------------8 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO
DE USO PRIVATIVO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PÚBLICO NO CEMITÉRIO
MUNICIPAL PARA COMÉRCIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação Pelouro dos Assuntos Jurídicos, Administrativos
e Financeiros, Divisão Administrativa, com o número de identificação de processo geral,
trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco barra dezasseis, datada de seis de janeiro,
a remeter ao executivo, para discussão e votação, as peças base do procedimento de
concurso público de concessão de uso privativo de espaço do domínio público no
cemitério municipal, para comércio de velas e esponjas.---------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr. Alexandre Almeida, que quis ser esclarecido
quanto ao assunto a ser votado, se o assunto a ser votado se tratava da abertura do
concurso, uma vez que nos documentos havia um despacho do senhor Vice-Presidente a
solicitar a renovação do anterior contrato por mais cinco anos.------------------------------------Pelo senhor Presidente foi esclarecido que o assunto em discussão refere-se à abertura do
concurso e da aprovação das peças base do procedimento em causa.----------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------1/17,1

Página 11 de 19

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 1/17
Data Reunião - 2017/01/11
_________________
_________________

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PEÇAS
BASE DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONCESSÃO DE USO
PRIVATIVO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PÚBLICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
PARA COMÉRCIO DE VELAS E ESPONJAS. MAIS DELIBEROU, COM A MESMA
VOTAÇÃO, REMETER O PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.---------------------------------------------------------------------------------9

-

SERRALUX

-

PRODUTOS

METÁLICOS,

LDA.

-

PEDIDO

DE

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - PARA DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, um despacho proveniente do Pelouro do Urbanismo, Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, datado de quatro de janeiro do corrente, a propor ao
executivo, no âmbito do processo número quinhentos e seis barra dezasseis G, em nome
de Serralux – Produtos Metálicos, Lda., a declaração de reconhecimento de interesse
público municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR E PROPOR
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL O RECONHECIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL

DA

ATIVIDADE

INDUSTRIAL

DE

SERRALUX

-

PRODUTOS

METÁLICOS, LDA., SITA NA TRAVESSA DO CRUZEIRO, N.º 43, FREGUESIA DE
REBORDOSA, CONCELHO DE PAREDES, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS
CONSTANTES DA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA A PRESENTE
DECISÃO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE PROCESSO 456/89, EM NOME DE JOSÉ
1/17,1
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MARIA GOMES FERREIRA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, um despacho proveniente do Pelouro do Urbanismo, Divisão de
Planeamento e Gestão Urbanística, datado de três de janeiro do corrente, a remeter ao
executivo, para discussão e votação, o processo número quatrocentos e cinquenta e seis
barra oitenta e nove, em nome de José Maria Gomes Ferreira, para que seja declarada a
sua caducidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A
CADUCIDADE DO PROCESSO 456/89, EM NOME DE JOSÉ MARIA GOMES
FERREIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO PARECER QUE
SUPORTA A PRESENTE DECISÃO.----------------------------------------------------------------------11 - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA TRAVESSA DE ALÉM DO RIO E RUA ALTO DE
ALÉM DO RIO, NA FREGUESIA DE BALTAR - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, a informação do Pelouro de Desenvolvimento Municipal, com o
número de identificação de processo geral, sessenta e oito mil e noventa e dois barra
dezasseis, datada de dezasseis de dezembro do ano transato, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, as partes escritas e desenhadas sobre a sinalização vertical na
Travessa de Além do Rio e Rua Alto de Além do Rio, na freguesia de Baltar.-----------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A SINALIZAÇÃO VERTICAL NA TRAVESSA DE
ALÉM DO RIO E RUA ALTO DE ALÉM DO RIO, NA FREGUESIA DE BALTAR, NOS
1/17,1
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TERMOS PROPOSTOS. MAIS FOI DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO,
REMETER O ASSUNTO PARA SER APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE
ASSEMBLEIA MUNICIPAL.--------------------------------------------------------------------------------12 - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA NOVA DE MONTE ALTO, NA
FREGUESIA DE REBORDOSA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, a informação do Pelouro de Desenvolvimento Municipal, com o
número de identificação de processo geral, setenta e cinco mil duzentos e sessenta barra
dezasseis, datada de dezasseis de dezembro do ano transato, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, as partes escritas e desenhadas sobre a sinalização vertical, na Rua
Nova de Monte Alto, na freguesia de Rebordosa.-----------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA NOVA DE
MONTE ALTO, NA FREGUESIA DE REBORDOSA, NOS TERMOS PROPOSTOS. MAIS
FOI DELIBERADO, COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O ASSUNTO PARA SER
APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL. -------------------------13 - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA S JOÃO EVANGELISTA, E RUA DA
RIBEIRINHA,EM VILA COVA DE CARROS NA FREGUESIA DE PAREDES - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, a informação do Pelouro de Desenvolvimento Municipal, com o
número de identificação de processo geral, setenta e um mil seiscentos e trinta e um barra
dezasseis, datada de vinte e nove de novembro do ano transato, a remeter ao executivo,
para discussão e votação, as partes escritas e desenhadas sobre a sinalização vertical na
1/17,1
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Rua S. João Evangelista e Rua da Ribeirinha, em Vila Cova de Carros, na freguesia de
Paredes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES
ESCRITAS E DESENHADAS SOBRE A SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA S. JOÃO
EVANGELISTA E RUA DA RIBEIRINHA, EM VILA COVA DE CARROS, NA
FREGUESIA DE PAREDES, NOS TERMOS PROPOSTOS. MAIS FOI DELIBERADO,
COM A MESMA VOTAÇÃO, REMETER O ASSUNTO PARA SER APRECIADO E
VOTADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL.-----------------------------------------------14 - TOPONÍMIA DA FREGUESIA DE DUAS IGREJAS - APROVAÇÃO DE VIAS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desenvolvimento Municipal, com
o número de identificação de processo geral, quatrocentos e dezanove, datada de três do
corrente mês e ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, as partes escritas e
desenhadas sobre a Toponímia na freguesia de Duas Igrejas, na Rampa de Valinhos e Rua
da Vila.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE DUAS IGREJAS, NA RAMPA DE VALINHOS E RUA
DA VILA, NOS PRECISOS TERMOS DA PROPOSTA APRESENTADA.-----------------------15 - MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE
PAREDES E O IP INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA ER209 - KM 26+000 EM
LORDELO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1/17,1
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Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desenvolvimento Municipal, com
o número de identificação de processo geral, novecentos e noventa e dois, datada de cinco
do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, a minuta do protocolo de
colaboração entre o Município de Paredes e o IP - Infraestruturas de Portugal S.A., para a
definição do regime de colaboração relativo à execução da empreitada designada por
“ER209, km 26 – Rotunda em Lordelo”.------------------------------------------------------------------No período de discussão sobre o assunto, foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr.
Manuel Fernando Rocha que começou por dizer que a IP Infraestruturas de Portugal SA,
antes denominada de EP Estradas de Portugal e a Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária, só depois de várias diligências realizadas pela Câmara Municipal de Paredes
é que veio a reconhecer o km 26+000 da ER 209 em Lordelo como um ponto negro. Para
isso foi importantíssimo a recolha de informação que a Câmara Municipal de Paredes fez,
nomeadamente ao solicitar ao Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional
Republicana em 20 de outubro de 2014 a listagem dos acidentes ocorridos nos últimos
cinco anos. Os números recolhidos foram “negros” na medida em que entre janeiro de
2009 e setembro de 2014 ocorreram 48 acidentes rodoviários, sendo que destes, 36
registaram danos materiais e nos restantes 12 houveram feridos, dois deles graves. Neste
processo também estiveram envolvidos a Junta de Freguesia de Lordelo que teve um
papel importantíssimo, sendo que colaborará na disponibilidade das 4 parcelas
necessárias para a execução da obra, a Associação de Pais da EB 2/3 + S e os Bombeiros
Voluntários de Lordelo. Disse ainda que o protocolo em apreciação é muito semelhante
ao protocolo assinado com o EP Estradas de Portugal para a construção da rotunda da
Ponte da Pica em Gandra, afirmando que o concurso já foi aberto no dia 21 de dezembro
passado e que o valor base do mesmo é de 385 mil euros, estimando-se que em abril seja
feita a adjudicação, em maio tenha início a obra e que a conclusão da obra ocorra ainda
antes do início do novo ano letivo. O prazo para a execução da obra é entre maio e
setembro, porque é no período mais próximo das férias escolares. Concluiu, dizendo que
foi muito difícil, mas o mais importante é que se conseguiu. --------------------------------------1/17,1
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Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA
DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE PAREDES E O IP INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL S.A., PARA A DEFINIÇÃO DO REGIME DE
COLABORAÇÃO RELATIVO À EXECUÇÃO DA EMPREITADA DESIGNADA POR
“ER209, KM 26 – ROTUNDA EM LORDELO”, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE FOI
APRESENTADA.----------------------------------------------------------------------------------------------16 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DA PISCINA MUNICIPAL, EM QUE É
REQUERENTE MARIA ALEXANDRINA COELHO RIBEIRO - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, mil e sessenta, datada de cinco do corrente, a remeter ao
executivo, para discussão e votação, um pedido de isenção de taxa de frequência nas
Piscinas Municipais, acompanhado do relatório social e respetivo parecer técnico, emitido
pelo Pelouro de Ação Social.-------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E TENDO POR BASE A
INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUSTENTA A RESPETIVA PROPOSTA DE DECISÃO,
COM A QUAL SE CONCORDA, DEFERIR O PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DA TAXA PELA FREQUÊNCIA NA PISCINA MUNICIPAL DE PAREDES EFETUADO
POR MARIA ALEXANDRINA COELHO RIBEIRO.--------------------------------------------------17 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
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Encerrada a ordem de trabalhos foi dado, de imediato, cumprimento ao disposto no
artigo quadragésimo nono da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze
de setembro, tendo-se verificado as seguintes inscrições: -------------------------------------------Fernando Nuno Leal Lamas Serra, residente em Lordelo e Presidente da Junta de
Freguesia de Lordelo – Agradeceu o esforço do executivo para a resolução de um
problema de longa data, relacionado com a EN209, agora ER209. Disse que foi um
trabalho conjunto da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, e que com o Presidente
da Câmara e com o Vereador, junto do Secretário de Estado, em Lisboa, demonstraram
uma determinação tal, que seria impossível não trazerem uma solução. Disse ainda, que a
partir do próximo ano letivo as crianças estarão mais seguras e reforçou o agradecimento
à Câmara Municipal pelo empenho na resolução do problema.------------------------------------

--- E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a ata da presente reunião, cuja minuta já
havia sido aprovada e que, depois de lida, foi submetida à aprovação do Executivo, sendo
aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------

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

--- E eu, Verónica de Brito Castro, Chefe da Divisão Administrativa, redigi e, juntamente
com o Senhor Presidente da Câmara Municipal, subscrevi a presente ata, a qual se
encontra fiel ao que de relevante se passou na mesma reunião.-------------------------------------
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