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QUADRIÉNIO 2013/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015

--- Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze, 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
SÁ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- A reunião foi secretariada por Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Diretor do
Departamento dos Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros da Câmara
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Sendo catorze horas e 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 a senhora Vereadora Dra. Beatriz Meireles que referiu que tomou
conhecimento de que estava instalado na antiga escola da Madalena um equipamento de
estimulação sensorial para crianças com necessidades especiais e, porque aquela escola foi
desativada, pretendia saber o que foi feito àquele equipamento.----------------------------------Foi dada a palavra à senhora Vereadora Dra. Hermínia Moreira que disse que de facto se
encontra naquela escola uma sala snoezelen que foi inclusive utilizada após o
encerramento da escola da Madalena. Mas, porque logo se constatou não ser essa a
solução adequada, está em fase de conclusão a preparação dos espaços no Centro Escolar
de Bitarães para que ali passe a funcionar, o que se prevê venha a acontecer até final do
próximo mês de novembro.---------------------------------------------------------------------------------Seguidamente tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida que solicitou a
entrega da cópia do PEDU, tendo o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes dito que será
entregue no início da próxima semana.-----------------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida questionou acerca do
destino que vai ser dado à antiga escola da Laje, em Parada de Todeia, concretamente se,
à semelhança do que tem sido feito com outras escolas desativadas, vai ser
disponibilizada a alguma instituição pois que, como referiu, existem naquela freguesia
várias instituições que poderiam e certamente teriam interesse no seu uso, devendo ser
essa a solução preconizada pois aquela escola estava em bom estado de conservação e, até
pelo não uso, ficará em breve trecho degradada.------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal tendo dito que, em primeiro
lugar se regozija por resultar da intervenção do senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
que não há, nem nunca houve por parte da Câmara a intenção de alienar qualquer
edifício das escolas desativadas e que, como foi desde sempre vontade da Câmara
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Municipal de Paredes, estes estarem a ser entregues ao serviço das populações através da
celebração de contratos de comodato com instituições locais. Disse ainda que, no caso de
Parada de Todeia e porque houve a manifestação de duas instituições interessadas, o
assunto está a ser estudado com o senhor Presidente da Junta de Freguesia e com o
Pároco local.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra disse que pelo facto de se assinalarem hoje 10 anos de mandato
como Presidente da Câmara Municipal de Paredes, não pode deixar passar em claro essa
data, desde logo porque, sem falsas modéstias mas com clarividência, todos certamente
poderão constatar que o Concelho de Paredes se desenvolveu, que houve investimentos
em todas as freguesias que foram de encontro à reais e primaciais necessidades das
populações, seja em matéria escolar, desportiva, cultural e social, sejam investimentos em
áreas imateriais que resultaram na captação de investimentos, na diminuição da taxa de
desemprego, na redução drástica do abandono e do insucesso escolar, seja na divulgação
ao mundo daquilo que Paredes faz de melhor ao nível do mobiliário, factos que,
sobretudo porque os último 7 anos ocorreram numa conjuntura do país extremamente
desfavorável, proveniente de governações erráticas do partido socialista, são ainda mais
de relevar. Disse ainda que se orgulha do trabalho que foi desenvolvido por si e por
todos, sem exceção, os vereadores que o acompanharam ao longo destes 10 anos, e que,
ainda restam dois do mandato em curso que faz questão de que seja um dos seus
melhores mandatos e, por conseguinte, muito ainda irá ser feito em prol da qualidade de
vida dos paredenses. ------------------------------------------------------------------------------------------2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015/10/07 - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia
sete de outubro e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão.----------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------Página 4 de 22
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DE
2015/10/07.---------------------------------------------------------------------------------------------------3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia vinte e sete de
outubro, tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: --------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, duzentos
e doze euros e vinte e sete cêntimos.--------------------------------------------------------OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, duzentos e noventa e três mil,
novecentos e trinta euros e sessenta e seis cêntimos.-------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos,
Administrativos e Financeiros, Divisão de Contabilidade e Finanças, com o número de
identificação de processo geral, cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e três, datada
dezanove do corrente, a remeter ao executivo, para conhecimento, a relação de
pagamentos efetuados no período de vinte e oito de setembro a dezasseis de outubro.-----A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 16ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2015
-

MODIFICAÇÃO

ORÇAMENTAL

-

AO

ORÇAMENTO

MODIFICAÇÃO

DA
AO

DESPESA
PLANO
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ALTERAÇÃO
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DE

INVESTIMENTOS 13 ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO
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DE ATIVIDADES MUNICIPAIS 11ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA
CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento - décima sexta
alteração orçamental do ano de dois mil e quinze: modificação ao orçamento da despesa décima terceira alteração orçamental; modificação ao plano plurianual de investimentos décima terceira alteração orçamental; modificação ao plano de atividades municipais –
décima primeira alteração orçamental.-------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------6 - DOCUMENTOS PREVISIONAIS - ANO 2016 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foram presentes à reunião, para discussão e votação, os documentos previsionais para o
ano de dois mil e dezasseis, cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão.--------No período de discussão do presente assunto foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr.
Alexandre Almeida, o qual fez a seguinte intervenção, a qual se transcreve:-------------------“Este é uma vez mais um Orçamento que não serve os interesses de Paredes. Não serve os
interesses das pessoas de Paredes. Não serve os interesses das empresas de Paredes.-------Em primeiro lugar, não serve os interesses das pessoas de Paredes, porque ao contrário
daquilo que assumiu numa Assembleia Municipal, a Câmara de Paredes não vai reduzir
o IMI em Paredes para 2016. O Sr. Presidente voltou uma vez mais a mentir aos
Paredenses.------------------------------------------------------------------------------------------------------Se a vontade deste executivo fosse de reduzir o IMI, voltava a passar a taxa máxima de
0,5% para a taxa que tínhamos antes das eleições de 0,4%. Em vez disso, e para iludir de
novo os paredenses com uma espécie de redução de IMI, mantém a taxa no máximo e
introduz uns descontos para famílias com dois ou mais filhos. Não é assim que se reduz o
IMI de verdade. Se cumprisse com a sua palavra, voltava a baixar o IMI para todos, para a
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taxa de 0,4% que tínhamos antes das eleições autárquicas de 2013.-------------------------------Este desconto para famílias com 2 ou mais filhos só vai atingir uma pequena parte das
famílias e vai deixar de fora muitos jovens casais paredenses que estão a atravessar graves
dificuldades económicas, por via do desemprego, e não têm filhos ou só têm um filho,
infelizmente por causa dessas graves dificuldades económicas, que a Câmara ainda está a
agravar mais com a decisão de manutenção da taxa máxima de IMI.----------------------------A verdade é uma só. Nos concelhos vizinhos de Paredes quem tem um apartamento no
valor de 100.000 euros paga 300 euros de IMI por ano, e em Paredes quem tem um
apartamento de 100.000 euros vai continuar a pagar 500 euros de IMI por ano.---------------Mas a mentira do atual executivo não se fica por aqui, todos ouvimos o Sr. Presidente
dizer quer em reunião de Câmara, quer em Assembleia Municipal que o IMI não ía
aumentar porque as casas iam ser avaliadas por um valor menor. Não podia haver
mentira maior e mais descarada a respeito do IMI. Os números estão aqui no Orçamento
para o desmentir. A previsão de IMI para 2015 constante do Orçamento para 2015 era de
7. 366.877 euros. No Orçamento para 2016, a previsão de IMI é de 9.694.779 euros, mais
2.327.902 euros, mais 31,5%.---------------------------------------------------------------------------------Mas as dificuldades criadas aos paredenses em 2016 não se ficam por aqui. Constata-se
pelo orçamento para 2016 a manutenção da decisão de corte no apoio aos transportes
escolares. Uma vez mais criou-se a ilusão dos transportes gratuitos para os novos centros
escolares, e depois da ilusão criada, volta-se com a palavra atrás. Os paredenses não
mereciam isto.---------------------------------------------------------------------------------------------------Dizia eu, que este Orçamento não é amigo também das empresas de paredes. Num
concelho em que a indústria de mobiliário é uma referencia a nível nacional e
internacional, o apoio da Câmara às empresas tinha de ser outro e com muito mais
significado, no sentido de apoiar quem já cá está, e quem pensa instalar-se em Paredes.
Como todos sabemos, as empresas não têm filhos, nenhuma empresa irá ter um desconto
no IMI por ter dois ou mais filhos. Volta a cair a promessa feita na Assembleia Municipal
de redução do IMI para as empresas.---------------------------------------------------------------------A realidade é que uma empresa com um armazém de 500.000 euros paga de IMI nos
concelhos vizinhos de Paredes 1.500 euros anuais, em Paredes uma empresa com um
armazém de 500.000 euros irá continuar a pagar em 2016 2.500 euros de IMI.-----------------Página 7 de 22
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Mas o desprezo pelo apoio à Industria, ao Comércio ou à Agricultura não se fica por aqui.
Como todos sabemos, com o encerramento da AMI Paredes foi criado um Departamento
de Desenvolvimento de Atividades Económicas. Qual é o plano de investimentos deste
departamento para apoio às atividades económicas- zero. Não estão previstos nenhuns
investimentos por parte deste departamento, no apoio às atividades económicas.
Tendo referido as duas mais importantes razões pelas quais não vamos votar a favor
deste Orçamento, não gostaria de salientar duas outras pelas quais nos temos batido e que
não foram resolvidas de uma vez por todas neste Orçamento de 2016.--------------------------Em primeiro lugar, continua este executivo a inserir nas receitas do Orçamento verbas
fictícias que sabe de antemão não vai realizar. Como tive oportunidade de dizer há um
ano atrás, já não a insere na Rubrica de venda de bens de investimento, pois de uma vez
por todas percebeu que as escolas que foram desativadas, não eram património seu, mas
sim da AMI Paredes, mas continua a prever a venda de participações sociais, isto é, coloca
no Orçamento uma verba de 8.237.059 euros de venda de participações sociais, quando
sabe que a única participação social que poderia vender era a participação social na
AMIParedes e essa está em dissolução, logo não pode haver venda de ações dessa
empresa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------De qualquer forma, é de realçar a cada vez menor verba fictícia que se tem vindo a
colocar no Orçamentos Já chegou a ser de cerca de 70 milhões de euros e foi reduzindo
ano após ano, em 2014 foi de 36 milhões, em 2015 18 milhões, e em 2016 é de 8 milhões.
Para 2017, ainda temos a esperança, que se deixe de mentir aos paredenses no Orçamento,
deixando de incluir lá receitas que já se sabe à partida que não existem, só para tentar
endividar mais a Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------Em segundo lugar, e como não podia deixar de o fazer, este Orçamento volta a esquecer
as Juntas de Freguesia e as transferências de competências e verbas para as Freguesias. O
valor a transferir para as freguesias é exatamente o mesmo que em 2015. Quando todos
nós sabemos que se transferíssemos mais dinheiro para as freguesias seria feito muito
mais, com muito menos.--------------------------------------------------------------------------------------Por último não poderia deixar de salientar a falta de caracter democrático deste
executivo. Uma vez mais, e como aconteceu em todos os anos anteriores, os Partidos da
oposição não foram consultados para a elaboração do presente Orçamento o que viola a
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lei.”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que aprecia o
esforço feito pelo senhor Vereador para conseguir atacar um documento que revela a olho
nu a retoma do investimento da Câmara Municipal de Paredes, fruto do enorme trabalho
de contenção de despesa feito nos últimos dois anos. Disse também que, como de resto foi
reconhecido pelo senhor Vereador, para que a Câmara Municipal consiga concretizar
todo o orçamento de despesa agora apresentado, apenas terá de obter receitas
extraordinárias de cerca de oito milhões de euros e que, caso não as consiga, fará uma
redução ao investimento de forma a que não haja de facto acréscimo da dívida, muito
embora, ao contrário do que afirma o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida, o
Município de Paredes seja detentor de participações sociais noutras entidades para além
da AMIParedes. Continuando disse que vê nas palavras do senhor Vereador um elogio ao
trabalho que tem vindo a ser feito na área financeira da Câmara Municipal pois, pela
primeira vez, não se referiu à divida do município pois sabe que esta está consolidada.---Ainda no uso da palavra disse que muito mal está o concelho quando a oposição num
documento da importância dos documentos agora em discussão, apenas consegue atirar
areia para os olhos das pessoas e, mesmo assim, muito fininha, pois apenas conseguem
dizer que não cumprimos a promessa de redução do IMI, esquecendo que de facto este se
reduz para as famílias com dois ou mais dependentes, esquecendo certamente que estes
também são de Paredes, esquecendo também que a política fiscal não é feita apenas com
uma simples redução de taxas mas que, como o faz o PSD, se incentiva a reabilitação
urbana, reduzindo também o IMI daqueles que apostarem nessa reabilitação do edificado
e, desta forma, além do apoio às famílias se incentiva o mercado da construção e a criação
de emprego. Mal vai a oposição deste concelho quando apenas se refere à potencial
redução do IMI e esquece o esforço que a Câmara Municipal faz nestas matérias,
sobretudo num ambiente e numa conjuntura económica que lhe é desfavorável e a que o
país chegou por força de uma governação ruinosa dos governos do partido socialista. É
por esta razão que o PSD não ausculta o PS na elaboração dos documentos previsionais
pois o PS é um vazio de ideias e apenas consegue criticar um ou outro pormenor dos
mesmos documentos, sem qualquer tipo de argumentação válida e sem qualquer tipo de
proposta construtiva para o desenvolvimento do concelho, inclusive, criticando o apoio ás
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freguesias e esquecendo, por incapacidade de leitura dos documentos ou por ignorância
ou maldade que destes documentos resulta um investimento da ordem dos 4 milhões nas
diversas freguesias do concelho.--------------------------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra disse que este é um documento realista, de rigor e que vai
manter o esforço de investimento naquelas que são as áreas mais importantes para o
desenvolvimento do concelho de Paredes, sem que, com esse investimento se conduza a
uma instabilidade orçamental, razão pela qual agradece o empenho dos senhores
vereadores Dr. Pedro Mendes, Dr. Manuel Fernando Rocha, Dra., Hermínia Moreira e
senhor Cândido Barbosa, no sentido de elaborarem um orçamento rigoroso, criterioso e
equilibrado, não esquecendo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo diretor
financeiro da Câmara Municipal Dr. Rui Moutinho e pela sua equipa, cujos predicados
serão certamente por todos reconhecidos. --------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, COM 5 VOTOS A FAVOR DO PSD E 4 VOTOS
CONTRA DO PS, APROVAR OS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO DE
2016 E REMETER OS MESMOS PARA APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO POR PARTE DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL.-------------------------------------------------------------------------------O PS apresentou declaração de voto que se reconduz ao teor da intervenção feita pelo
senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida no período de discussão do assunto. --------------7 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E
PREÇOS MUNICIPAIS - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, para ratificação, um extrato de deliberação da ata da sessão
ordinária da Assembleia Municipal realizada em vinte e oito de setembro de dois mil e
quinze, referente a uma proposta de alteração ao regulamento municipal de taxas e
preços municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------Página 10 de 22
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Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR A
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E
PREÇOS MUNICIPAIS, NOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA E REMETIDA A
TODOS OS MEMBROS DO EXECUTIVO.--------------------------------------------------------------8 - PROCESSO DISCIPLINAR EM CURSO - ARGUIDO: CRISTINA SOFIA
QUINTAS BABO - DECISÃO DO PROCESSO - REMESSA DE RELATÓRIO FINAL PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, a informação número cento e doze, proveniente do Pelouro dos
Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros, Divisão de Assuntos Jurídicos, datada
de quinze do corrente, a remeter ao executivo, o relatório final do processo disciplinar, em
que é arguida Cristina Sofia Quintas Babo.--------------------------------------------------------------Antes do período de votação do presente assunto o senhor Presidente esclareceu que,
embora a trabalhadora objeto do presente processo disciplinar esteja colocada num
agrupamento de escolas, facto é que, mesmo tendo aquele processo corrido termos,
quanto à instrução e produção de prova, naquele agrupamento, cabe, por força do
protocolo celebrado com o Ministério da Educação, à Câmara Municipal, a tomada de
decisão final quanto à pena a aplicar em conformidade com o relatório do Instrutor do
Processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTINIO SECRETO, COM 8
VOTOS A FAVOR E 1 ABSTENÇÃO, APROVAR O RELATÓRIO DO INSTRUTOR DO
RESPETIVO PROCESSO DISCIPLINAR E, COM BASE NOS FUNDAMENTOS
CONSTANTES DO MESMO RELATÓRIO, APLICAR AO ARGUIDO UMA PENA DE
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DESPEDIMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------------9

-

ATRIBUIÇÃO

DE

SUBSÍDIO

À

A

CELER

-

COOPERATIVA

DE

ELECTRIFICAÇÃO DE REBORDOSA, C.R.L., CORRESPONDENTE AO CUSTO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA NAS FESTAS DA CIDADE DE REBORDOSA PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, a fatura da empresa A CELER - Cooperativa de Eletrificação de
Rebordosa, C.R.L. com o número 2102/130040, datada de dezassete de julho de dois mil e
quinze e respetivo contrato de fornecimento de energia, celebrado entre o Município de
Paredes e a A CELER, em nove de junho de dois mil e quinze, para ratificação do
despacho que autorizou a atribuição de um subsídio à A CELER - Cooperativa de
Eletrificação de Rebordosa, C.R.L., correspondente ao custo do fornecimento de energia
nas Festas da Cidade de Rebordosa/2015, no valor de quatro mil setecentos e cinquenta e
cinco euros e trinta e nove cêntimos.----------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação-------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, RATIFICAR O DESPACHO DO SENHOR
PRESIDENTE QUE AUTORIZOU A ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO NO VALOR DE
QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO EUROS E TRINTA E NOVE
CÊNTIMOS À EMPRESA A CELER - COOPERATIVA DE ELECTRIFICAÇÃO DE
REBORDOSA, C.R.L., CORRESPONDENTE AO CUSTO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA NAS FESTAS DA CIDADE DE REBORDOSA/2015.-----------------------------------10 - ISENÇÕES DO PAGAMENTO DA TRSU - DIFICULDADES ECONÓMICAS PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Ambiente, Divisão do Ambiente,
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com o número de identificação de processo geral cinquenta e quatro mil novecentos e
sete, datada de doze do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, vinte e
seis processos de isenção do pagamento da tarifa de resíduos sólidos urbanos, objeto de
parecer técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social, e anulação de dívidas existentes,
em todas as situações em que a mesma se aplique.----------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DOS RELATÓRIOS SOCIAIS A ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DA TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM EXCEPÇÃO
DOS UTENTES 7533, 1305041 E 10634 E CLIENTES 3149168 E 3523581, CUJA ISENÇÃO
É PARCIAL (50%), BEM COMO A ANULAÇÃO DA DÍVIDA EXISTENTE, EM TODAS
AS SITUAÇÕES EM QUE A MESMA SE APLIQUE, CONFORME A INFORMAÇÃO
APRESENTADA.---------------------------------------------------------------------------------------------11 - PROPOSTA PARA ALIENAÇÃO GRATUITA DA CISTERNA COM A
MATRÍCULA P-57379 E REBOQUE COM A MATRÍCULA P-78201 - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Ambiente, Divisão do Ambiente,
com o número de identificação de processo geral cinquenta e sete mil quinhentos e
noventa e seis, datada de vinte e três do corrente, a propor a alienação gratuita da cisterna
com a matrícula P-57379 e reboque com a matrícula P-78201.--------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 ABSTENÇÕES DO PS, APROVAR A ALIENAÇÃO GRATUITA DA CISTERNA
COM A MATRÍCULA P-57379 E REBOQUE COM A MATRÍCULA P-78201, NOS
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TERMOS E FUNDAMENTOS DA PROPOSTA APRESENTADA.--------------------------------12 - PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE ARRUAMENTO NO LUGAR DE
CERQUEDA - LORDELO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro do Urbanismo, Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística, com o número de identificação de processo geral,
cinquenta e seis mil duzentos e trinta e cinco, datada de dezasseis do corrente, a remeter
ao executivo, para discussão e votação, o projeto do arruamento no lugar de Cerqueda, na
Freguesia de Lordelo.---------------------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes
prestou esclarecimentos quanto á aprovação do traçado definitivo da via agora proposto.
Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PROJETO
DO ARRUAMENTO NO LUGAR DE CERQUEDA, NA FREGUESIA DE LORDELO,
NOS TERMOS E COM OS FUNDAMENTOS QUE CONSTAM DA INFORMAÇÃO.------13 - ARRUAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE LORDELO - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro do Urbanismo, Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística, com o número de identificação de processo geral,
cinquenta e sete mil quinhentos e setenta e quatro, datada de vinte e três do corrente, a
remeter ao executivo, para discussão e votação, o projeto do arruamento na Zona
Industrial de Lordelo, na Freguesia de Lordelo.------------------------------------------------------Página 14 de 22
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No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes
prestou esclarecimentos relativamente às razões pelas quais é proposta a aprovação da
redefinição do arruamento agora proposto, o que permitirá também a fixação de dois
novos investimentos a instalar naquela área e que trará em breve a esta Câmara a
proposta de declaração da utilidade pública das parcelas a adquirir para a concretização
do projeto agora a aprovar. ---------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PROJETO
DO ARRUAMENTO NA ZONA INDUSTRIAL DE LORDELO, NA FREGUESIA DE
LORDELO, NOS TERMOS E COM OS FUNDAMENTOS QUE CONSTAM DA
INFORMAÇÃO.---------------------------------------------------------------------------------------------14 - PEDIDO DE PARECER SOBRE AS ESCALAS DE TURNO DE SERVIÇO DAS
FARMÁCIAS DO CONCELHO DE PAREDES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro das Atividades
Económicas, com o número de identificação de processo geral, cinquenta e seis mil
novecentos e setenta e cinco, datada de vinte e um do corrente, a remeter ao executivo,
para discussão e votação, as escalas de turno de serviço das farmácias do concelho de
Paredes, proposta pela Associação Nacional de Farmácias.-----------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
PROPOSTA APRESENTADA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMÁCIAS
PARA AS ESCALAS DE TURNO DAS FARMÁCIAS DO CONCELHO DE PAREDES.----Não participou na discussão e votação do presente assunto a senhora Vereadora Dra.
Beatriz Meireles. -----------------------------------------------------------------------------------------------Página 15 de 22
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15 - ASSOCIAÇÃO PAREDES PELA INCLUSÃO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro das Atividades
Económicas, com o número de identificação de processo geral, cinquenta e seis mil cento
e vinte e três, datada de dezasseis do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e
votação, uma proposta de atribuição de subsídio à APPIS - Associação Paredes pela
Inclusão Social, no valor de vinte e seis mil seiscentos e quarenta e sete euros e vinte e
cinco cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS DA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUSTENTOU A
DECISÃO, ATRIBUIR À APPIS - ASSOCIAÇÃO PAREDES PELA INCLUSÃO SOCIAL,
UM SUBSÍDIO NO VALOR DE 26.647,25€ (VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E
QUARENTA E SETE EUROS E VINTE E CINCO CÊNTIMOS), SENDO QUE ATÉ AO
FINAL DO ANO DE 2015 SERÃO TRANSFERIDOS 4.531,79€ E NO ANO DE 2016,
SERÃO TRANSFERIDAS 6 PRESTAÇÕES MENSAIS DE 3.685,91€/CADA.------------------16 - PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES ALTERAÇÃO DO PROJETO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA AMIPAREDES
- ISENÇÃO TOTAL EM SEDE DE IMI A FAVOR DA AMIPAREDES - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Vice-Presidente, Dr. Pedro Mendes,
datada de vinte e dois do corrente a propor que a Assembleia Municipal delibere aprovar
a alteração do Projeto de Dissolução e Liquidação da AMIParedes no sentido de ser
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prorrogado o prazo de encerramento de liquidação, trinta e um de dezembro de dois mil
e quinze, por um período adicional de seis meses; e aprovar a isenção total, em sede de
IMI, a favor da AMIParedes, a todos os prédios que constam do Anexo I da proposta, por
um período de dois anos.------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A

CÂMARA

MUNICIPAL

DELIBEROU,

POR

UNANIMIDADE,

PROPOR

À

ASSEMBLEIA MUNICIPAL A ALTERAÇÃO DO PROJETO DE DISSOLUÇÃO E
LIQUIDAÇÃO DA AMIPAREDES NOS TERMOS PROPOSTOS, QUER QUANTO À
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LIQUIDAÇÃO, QUER QUANTO À ISENÇÃO EM
SEDE DE IMI DOS PRÉDIOS AINDA NA PROPRIEDADE DAQUELA AGÊNCIA
MUNICIPAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------17 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA FERNANDA ALVES DA COSTA, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, quarenta e sete mil setecentos e noventa e sete, datada de
um do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e
respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em
que é requerente Maria Fernanda Alves da Costa, da freguesia de Rebordosa.----------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, APROVAR O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO
DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA FERNANDA ALVES DA COSTA, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.------------------------------------------Página 17 de 22
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18 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA DE FÁTIMA BESSA BARBOSA, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, quarenta e três mil duzentos e trinta e seis, datada de um
do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e
respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em
que é requerente Maria de Fátima Bessa Barbosa, da freguesia de Baltar.-----------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, APROVAR O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO
DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA DE FÁTIMA BESSA BARBOSA, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.------------------------------------------19 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE

MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA RIBEIRO, NO ÂMBITO DO

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +"- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, quarenta e oito mil e vinte e três, datada de oito do
corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e respetivo
parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em que é
requerente Maria de Fátima da Rocha Ribeiro, da freguesia de Rebordosa.--------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------Página 18 de 22
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, APROVAR O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO
DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA DE FÁTIMA DA ROCHA RIBEIRO, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.------------------------------------------20 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES E SUPORTES
PARA A POSIÇÃO DE PÉ DO IGOR ROCHA DE ANDRADE, EM QUE É
REQUERENTE CARLA RAQUEL DOS SANTOS ROCHA, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, quarenta e sete mil setecentos e sessenta e sete, datada de
dois do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e
respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de estabilizadores e
suportes para a posição de pé do Igor Rocha de Andrade, em que é requerente Carla
Raquel dos Santos Rocha, da freguesia de Paredes.------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, APROVAR O PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO
DE ESTABILIZADORES E SUPORTES PARA A POSIÇÃO DE PÉ DO IGOR ROCHA DE
ANDRADE, EM QUE É REQUERENTE CARLA RAQUEL DOS SANTOS ROCHA, NOS
TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.-------------------------------------------
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21 - JUNTA DE FREGUESIA DE VILELA APOIO PARA RECUPERAÇÃO DE MURO
DE SUPORTE A RUIR PERTENCENTE A JOSÉ FERREIRA MONTEIRO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE QUALIDADE - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, cinquenta e cinco mil e sessenta e dois, datada de vinte do
corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o pedido de apoio para
recuperação de muro de suporte pertencente ao munícipe José Ferreira Monteiro, da
Freguesia de Vilela.--------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto à votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA “HABITAÇÃO DE QUALIDADE”, O PEDIDO DE APOIO
PAGÁVEL À JUNTA DE FREGUESIA PARA RECUPERAÇÃO DE MURO DE SUPORTE
PERTENCENTE A JOSÉ FERREIRA MONTEIRO, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO
RELATÓRIO SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------22 - SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RUA ENGENHO VELHO NA FREGUESIA DE
CÊTE - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Desenvolvimento Municipal, com
o número de identificação de processo geral, cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e
dois, datada um do corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o projeto
de sinalização horizontal e vertical na Rua Engenho Velho, na freguesia de Cête.------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------Página 20 de 22
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PROJETO
DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RUA ENGENHO VELHO, NA
FREGUESIA DE CÊTE. MAIS FOI DELIBERADO, REMETER O ASSUNTO PARA SER
APRECIADO E VOTADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA MUNICIPAL. -------------------------23 - PROCESSOS DE PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA DAS PISCINAS
MUNICIPAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, cinquenta e seis mil seiscentos e cinquenta e um, datada
de vinte do corrente , a remeter ao executivo, para discussão e votação, dois pedidos de
isenção de taxa de frequência nas Piscinas Municipais, acompanhados do relatório social
e respetivo parecer técnico, emitidos pelo Pelouro de Ação Social.------------------------------Colocado o assunto a votação,-------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E TENDO POR BASE
AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE SUSTENTAM AS RESPETIVAS PROPOSTAS DE
DECISÃO, COM AS QUAIS SE CONCORDA, DEFERIR OS PEDIDOS DE: MARIA ROSA
DA ROCHA LEÃO GONÇALVES E MARIA MADALENA PINTO DE ALMEIDA
(FILHA: ANA CATARINA SOUSA ALMEIDA). ------------------------------------------------------

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

--- E eu, Rui Manuel Moutinho Ferreira, Diretor do Departamento dos Assuntos Jurídicos,
Administrativos e Financeiros, redigi e, juntamente com o Senhor Presidente da Câmara
Municipal, subscrevi a presente ata, a qual se encontra fiel ao que de relevante se passou
na mesma reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________

__________________________________
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