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QUADRIÉNIO 2009/2013
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 6 DE JANEIRO DE 2014

--- Aos seis dias do mês de Janeiro de dois mil e catorze, 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 Rui Manuel Moutinho Ferreira, Licenciado e Diretor do
Departamento dos Assuntos Jurídicos, Administrativos e Financeiros da Câmara
Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Sendo catorze horas e quarenta e cinco 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 da Câmara tendo desejado um bom ano de 2014 a
todos os membros do executivo municipal. Continuando solicitou á senhora Vereadora
Dra. Hermínia Moreira que fizesse um ponto de situação da intempérie que assolou o
concelho de Paredes no passado sábado, tendo ainda solicitado a inclusão em extra
agenda de três assuntos, concretamente uma proposta de voto de pesar pelo falecimento
de Eusébio, uma proposta de constituição de fundos de maneio, bem como uma proposta
respeitante á revisão do Plano Diretor Municipal.-----------------------------------------------------Após acordo entre todos os elementos presentes, a Câmara Municipal deliberou por
unanimidade aceitar a inclusão para discussão e votação em extra agenda dos dois
primeiros assuntos tendo o senhor Presidente informado que a próxima reunião do
executivo se realizará na próxima quarta-feira, dia 13 do corrente mês de janeiro e que
será novamente pública para que se possa tratar daquele assunto cuja inclusão em extra
agenda se considerou vantajoso não ser levada por diante.-----------------------------------------Tomou a palavra a senhora Vereadora Dra. Hermínia Moreira a qual disse que se impõe
de facto fazer um ponto de situação da calamidade que assolou o concelho,
nomeadamente nas freguesias de Duas Igrejas, Vilela, Sobrosa e Lordelo. Disse que o grau
de destruição foi extremamente elevado e a comparação do que hoje se pode ver no local
e aquilo que se podia ver no sábado não tem qualquer semelhança graças à pronta e forte
intervenção e esforço de todas as instituições e de todas as pessoas que se
disponibilizaram para prestar apoio para minorar os danos, recuperar os estragos e evitar
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novas situações que pudessem conduzir a perigo, como quedas de árvores, quedas de
telhas, e outras situações análogas, razão pela qual, como referiu, pretende louvar a
atuação das corporações de bombeiros presentes no local, da Cruz Vermelha de Vilela, da
EDP, dos senhores presidentes de junta e de toda a população que se prontificou a ajudar
e deu um apoio constante e abnegado. Disse ainda que a primeira preocupação foi
sempre a segurança e o cuidado com as pessoas, fazendo-se desde logo um enorme
esforço para o seu realojamento e para que este fosse, como foi, feito em tempo útil, muito
embora seja reconhecido que existem alguns realojamentos que são temporários.
Informou que ainda hoje houve uma reunião com os senhores presidentes de junta e com
a segurança social pois que grande parte do apoio terá de ser canalizado por aquela
instituição, até porque existem situações em que as famílias já estavam sinalizadas como
carentes de apoio ainda antes desta calamidade. Continuando disse que tem sido dado a
conhecer e que o esforço de todos nesse sentido não é de descurar, pois que é necessário
dar a conhecer às pessoas que devem fazer chegar à Câmara Municipal que tem os seus
técnicos no terreno ou aos presidentes de junta de cada uma das freguesias a indicação de
quais são as suas reais e mais pertinentes necessidades, como por exemplo ainda hoje foi
dada alimentação a algumas das pessoas afetadas. Disse ainda que, em termos de
equipamentos os maiores danos foram no pavilhão gimnodesportivo da escola
secundária de Vilela, o qual se encontra completamente destruído, a igreja e o cemitério
de Duas Igrejas, um cruzeiro em Sobrosa e algumas empresas, algumas delas que não
empregam muitos trabalhadores mas que, por serem pequenas empresas familiares,
colocam em risco a subsistência dos seus proprietários. Para além destes equipamentos
houve danos em cerca de cem habitações, umas com danos de maior outras de menor
monta, sendo que as que tiveram um maior grau de dano foram em Duas Igrejas e Vilela.
Ainda no uso da palavra disse que a Câmara Municipal está e continuará a apoiar, quer
através das verbas do programa Paredes Ajuda +, o qual nunca se pensou que teria
problemas desta grandeza associados, quer através de outras formas que estão a ser
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pensadas e no terreno estão a ser postas em prática nos casos mais prementes.---------------Novamente no uso da palavra o senhor Presidente disse que, sobretudo face ao volume
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, solicita 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.--------------------------------------------------------Ainda no uso da palavra o senhor Presidente disse que não pode deixar de agradecer e
louvar o apoio dado pela Portugal Telecom que disponibilizou quatro casas pré
fabricadas, bem como o apoio incansável e incondicional do senhor Secretário de Estado
Dr. Agostinho Branquinho e da própria Presidência da República.-------------------------------Disse ainda que se tem estado em contacto permanente com o Ministério da Segurança
Social de forma a aferir como e quais os apoios que podem ser canalizados para
minimizar o impacto dos danos sofridos.----------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida que deu a conhecer que
algumas empresas de móveis já demonstraram a sua disponibilidade para forneceram
algum mobiliário, tendo o senhor Presidente dito que esses apoios devem ser dados a
conhecer á Câmara Municipal e que são todos bem vindos, pois que, tendo-se passado a
fase do socorro, se está ainda a tratar da fase do choque da mudança de alojamento e,
paralelamente a entrar na fase de recolocação nas suas novas habitações, fase em que e
sim esses apoios serão pertinentes.------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra a senhor Vereadora Dra. Beatriz Meireles tendo feito a seguinte
intervenção, não que, no início, tenho dito que algumas das questões que iria colocar já
tinham tido resposta ao longo das anteriores intervenções. Disse então o seguinte que a
seguir se transcreve: “Fomos confrontados, na madrugada do passado sábado, por um
tornado. Os meteorologistas já o confirmaram e a devastação no local bem o demonstra.--Página 5 de 32
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Freguesias como Duas Igrejas, Vilela, Lordelo e Sobrosa foram as mais atingidas, de
acordo com os relatos das pessoas nos locais e diversas notícias da comunicação social. A
destruição do cemitério, da igreja, das casas e das fábricas não deixa ninguém indiferente.
Através de contactos, tomamos conhecimento que todas as pessoas que ficaram sem casa
já se encontram temporariamente em casa de familiares e que as instituições locais
marcaram de forma visível a presença. O Partido Socialista não pode deixar de manifestar
a sua solidariedade aos desalojados, aos lesados e à população, pelo que manifesta a sua
total disponibilidade para todas as acções que se venham a demonstrar necessárias para
minorar as graves consequências resultantes do tornado. O Partido Socialista queria
deixar também a sua palavra de apreço e gratidão pela pronta actuação e disponibilidade
total demonstradas pelos bombeiros da região e outras instituições locais envolvidas.-----Posto isto, os vereadores do Partido Socialista solicitam a informação por escrito no
sentido de saber se já foi reconhecido o estado de calamidade pública, quais os meios
financeiros de que a Câmara Municipal dispõe para acorrer aos prejuízos sofridos pela
população afectada, que meios financeiros e outros se poderá contar do Estado Central e
quando é que esses meios estarão disponíveis.”-------------------------------------------------------Tomou novamente a palavra o senhor Presidente tendo dito que o pedido de declaração
de calamidade tem um prazo de quinze dias para ser instruído e não se destina á fase de
socorro mas sim para que se arranjem apoios para tratar dos impactos gerados pela
calamidade. Disse ainda que a Câmara Municipal pretende instruir esse pedido com os
relatórios sociais de todos os agregados familiares afetados e que, para tal, tem já sete
técnicos no terreno a trabalhar para que os relatórios sejam feitos exaustivamente de
forma a que não seja por erro ou falha de informação por parte da Câmara que algum
apoio posa vir a não ser recebido. Disse também que não se sabe ainda ao certo quais e
quantos apoios poderão vir a ser recebidos mas que a burocracia faz parte do processo
normal da obtenção da ajuda e é também nessa parte que a Câmara está a trabalhar.-------Novamente no uso da palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida solicitou
Página 6 de 32
21/13,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 21/13
Data Reunião - 2014/01/06
_________________
_________________

esclarecimentos para pagamentos que estão na listagem que foi distribuída, sobretudo
pagamentos à Veolia por serviços prestados nas ETAR`s e um valor de cerca de cento e
setenta e sete mil euros de fornecimento de água aos edifícios municipais.--------------------Tomando a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes tendo também cumprimentado
todos os membros do executivo e todo o público presente, a quem desejou um bom ano
de 2014, tendo dito que o valor referido se reporta efetivamente a pagamentos dos
consumos nos diversos edifícios e equipamentos públicos, como piscinas, edifícios
escolares, pavilhões e respetivos balneários, jardins, etc. e ao longo do período de
faturação apresentado, tendo ainda dito que o pagamento efetuado à Veolia pela
manutenção das ETAR`s se reporta ao contrato existente e que estará em vigor até è
entrada em funcionamento da ETAR de Paços de Sousa. Ainda no uso da palavra disse
que entende ser importante realçar a resposta pronta e eficaz das corporações de
bombeiros presentes, da Cruz Vermelha de Vilela, de todos os presidentes de junta, bem
como importa dar uma palavra muito especial ao senhor Padre Marcelino pois que, tendo
ele próprio sido afetado a título pessoal, nunca deixou de estar presente e junto da
população e de lhes dar uma palavra amiga e de conforto, bem como pretende realçar o
esforço desenvolvido por todos os serviços municipais presentes e em geral o apoio de
todos os paredenses que sentiram como sua a dor daqueles que sofreram os efeitos desta
calamidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2013/12/09 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia
nove de Dezembro do ano findo e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste
órgão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que o PS vai votar contra a aprovação da presente ata pelas razões que passa a
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expor e que consubstanciam a declaração de voto do PS sobre este assunto: “Os
vereadores do PS votam contra a ata da reunião de 09 de Dezembro de 2014, pelo facto de
esta não retratar o que efetivamente estes disseram na discussão do ponto 6- Documentos
Previsionais- ano 2014. Por esse motivo, aqui fica o que efetivamente foi dito pelo
vereador Alexandre Almeida na discussão desse ponto e junta documento que usou para
a sua argumentação: “Os vereadores do PS vão chumbar este orçamento uma vez que ele
continua o ilusionismo de orçamentos anteriores. Há 5 mentiras que motivam o chumbo
deste orçamento por parte do PS: 1.º A mentira do valor previsto nas receitas com a venda
das escolas desativadas– Para 2014 esse valor fictício é de 36.674.438 Euros, mais pequeno
que o valor fictício nas receitas de 2013 – 68.358.069 Euros, mas não deixa de ser uma
ilusão, somente de menor valor; 2.º A segunda mentira, que vem no seguimento da
anterior, é o valor global do orçamento, no valor de 83.963.505 Euros, que está empolado
pela receita fictícia anterior. Como essa receita fictícia é menor que a de 2013, o valor
global do Orçamento também vem menor que o de 2013 que era de 126.980.000 Euros. Tal
como tem acontecido nos anos anteriores esse Orçamento não vai ser executado em mais
de 40%. 3.º A terceira mentira tem a ver com a impossibilidade de redução da taxa de IMI
para o mínimo. Os vereadores eleitos pelo PSD dizem que não havia margem para a
redução do IMI para a taxa mínima, como os vereadores do PS defendem. A receita de
IMI prevista no Orçamento para 2014 vem superior à de 2013 no valor de 1.206.088 Euros,
o que prova que afinal havia margem para a redução da taxa de IMI para facilitar a vida
aos paredenses, como defendia o PS Paredes, uma vez que o valor base dos imóveis foi
aumentado, por via das reavaliações dos imóveis; 4.º A mentira da contenção de custos. A
título de exemplo, o Orçamento do Departamento de Assuntos Jurídicos, Administrativos
e Financeiros vem superior em 2014 em mais 18,72% que em 2013, um aumento de
441.777 Euros, não se compreendendo, em comparação, como se mantém o valor
Orçamentado para a Divisão de Ação Social de 2013 para o ano de 2014; 5.º Os novos
centros escolares só foram pensados para serem bonitos, pois mal acabaram de ser
construídos, já está previsto gastar-se em 2014 340.000 Euros em Alpendres, e a seguir vai
ser necessário substituir vidros ou colocar janelas para garantir aberturas para o exterior.
O mínimo que se exige é que o Arquiteto que desenhou os Centros Escolares não cobre o
projeto dos Alpendres.””-------------------------------------------------------------------------------------Página 8 de 32
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Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que nenhum dos vereadores
tem culpa que o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida tenha preparado mal a reunião
em que foi discutido o orçamento para 2014, facto que até se pode constatar quando os
próprios membros do PS na Assembleia Municipal têm de corrigir essa má preparação.
Disse ainda que o PS lida mal com um orçamento realista que fez cair a máscara da
mentira que têm vindo a usar acerca dos valores reais da dívida da Câmara Municipal e
que, por conseguinte, isso levou a que não tivessem arte e engenho para preparar a
discussão sem o recurso ao uso desses mesmo números que agora se vê serem eles sim
uma ilusão e uma mentira.-----------------------------------------------------------------------------------Novamente no uso da palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida disse que por
causa destes erros recorrentes na transcrição das intervenções dos vereadores eleitos pelo
PS, a partir de agora passará a entregar as suas intervenções por escrito. ----------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO PSD
E 4 VOTOS CONTRA DO PS, APROVAR A ATA DE NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS
MIL E TREZE.---------------------------------------------------------------------------------------------------O PS apresentou declaração de voto que se consubstancia na intervenção do senhor
Vereador Dr. Alexandre Almeida. -------------------------------------------------------------------------

3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia três de janeiro, tendo
a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: --------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: um milhão, trezentos e dezassete mil, setecentos e vinte e
um euros e cinquenta e oito cêntimos.----------------------------------------------------------
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OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil,
seiscentos e noventa e um euros e setenta e um cêntimos.------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------4 - PAGAMENTOS- PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião, por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de vinte e
três de dezembro do ano findo, a relação de pagamentos efetuados de vinte e cinco de
novembro de dois mil e treze a seis de dezembro de dois mil e treze. ---------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 18ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO
2013 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA - 16ª ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL

-

MODIFICAÇÃO

AO

PLANO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS - 14 ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO
PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS - 9ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA
CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento – décima oitava
alteração orçamental ano de dois mil e treze - modificação ao orçamento da despesa –
décima sexta alteração orçamental - modificação ao plano plurianual de investimentos –
décima quarta alteração orçamental - modificação ao plano de atividades municipais nona alteração orçamental.---------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.--------------------------------------------
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6 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 19ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO
2013 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA - 17ª ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL - PARA CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento – décima nona
alteração orçamental ano de dois mil e treze - modificação ao orçamento da despesa –
décima sétima alteração orçamental.----------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------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

Foi presente à reunião, uma proposta apresentada pela senhora Vereadora, Dr.ª Hermínia
Moreira, em substituição do Presidente da Câmara, datada de vinte e sete de dezembro
do ano findo, no sentido da aprovação da minuta do contrato de um empréstimo de curto
prazo, nos termos da lei até ao limite de dois milhões e duzentos mil e euros.----------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que o PS vai votar a favor da presente contratação, até porque, entre outros fins, o
mesmo pode ajudar a fazer face a necessidades decorrentes da calamidade que agora
assolou Paredes. -----------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A MINUTA
DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO APRESENTADA E AUTORIZAR A SUA
OUTORGA,

NO

SEGUIMENTO

DA

AUTORIZAÇÃO

CONCEDIDA

PELA
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL AQUANDO DA APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2014. ---------------------------------------------------------------8 - CONCESSÃO DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO EM PAREDES - ISENTAR
AS SOCIEDADES "NST APPAREL, LDA. " E " DELOS SANTOS, LDA" - PARA
RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, o extrato de deliberação da ata da sessão extraordinária realizada
no dia 21 de dezembro do ano findo, que aprovou o despacho do senhor Presidente da
Câmara, no sentido de isentar as sociedades “NST APPAREL, LDA. “ e “ DELOS
SANTOS, LDA”, do pagamento de IMT na aquisição do prédio onde se irá instalar a sua
unidade industrial.------------------------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que o PS vai votar favoravelmente a proposta solicitando contudo que lhes seja
fornecida cópia do projeto de investimento e do pedido apresentado pela empresa
investidora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O
DESPACHO EXARADO POR RECONHECER A URGÊNCIA E O MÉRITO DA
DECISÃO. -----------------------------------------------------------------------------------------------------9 - ESTIVA CAMARÁRIA PARA O ANO DE 2013 - MAPA PARA APROVAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Secção de Expediente e Balcão
Único – Secção de Taxas e Licenças, com o número de identificação de processo geral,
cinquenta e cinco mil e quarenta e um barra treze, datada de dezanove de dezembro
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findo, a remeter, para aprovação, o mapa de produtos e respetivos preços por mês, bem
como o preço médio e estiva a afixar pela Câmara.---------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR O MAPA DE
PRODUTOS E RESPETIVOS PREÇOS NOS MOLDES APRESENTADOS. --------------------10

-

PEDIDO

DE

AUTORIZAÇÃO

EXCECIONAL

DE

COLOCAÇÃO

DE

CONTENTOR/COZINHA - PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS
CORRESPONDENTES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Secção de Expediente e Balcão
Único – Secção de Taxas e Licenças, com o número de identificação de processo geral,
quarenta e sete mil oitocentos e treze, barra treze, datada de quatro de novembro do ano
findo, a remeter o pedido de autorização excecional de colocação de contentor/cozinha
para exercício de atividade de restauração e bebidas, com caráter não sedentário e pedido
de isenção do pagamento das taxas correspondentes, em que é requerente Augusto
Fernando da Costa Moreira.-------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
APRESENTADO E ASSIM ISENTAR O REQUERENTE DO PAGAMENTO DAS TAXAS
REFERENCIADAS. --------------------------------------------------------------------------------------------

Página 13 de 32
21/13,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 21/13
Data Reunião - 2014/01/06
_________________
_________________

11 - ASSOCIAÇÃO PROREBORDOSA E AC PORTO - PEDIDO DE ISENÇÃO DE
TAXAS DE LICENCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO
REGIONAL DE CICLOCROSS - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Secção de Expediente e Balcão
Único – Secção de Taxas e Licenças, com o número de identificação de processo geral,
cinquenta e cinco mil cento e oitenta e cinco, barra treze, datada de vinte de dezembro do
ano findo, a remeter o pedido de isenção das taxas de licenciamento associadas à
realização da prova desportiva designada “Campeonato Regional de Ciclocrosse –
ACPORTO”, com data de realização a vinte e nove de dezembro do ano transato e em que
é requerente PROREBORDOSA – Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de
Rebordosa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O
DESPACHO EXARADO QUE APROVOU O PEDIDO APRESENTADO E ASSIM
ISENTOU O REQUERENTE DO PAGAMENTO DAS TAXAS REFERENCIADAS. ----------

12 - PEDIDO DE ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação prestada pelo senhor Chefe de Gabinete, Dr.
Luciano Gomes, datada de vinte e seis de dezembro de dois mil e treze, no sentido de
submeter à apreciação dos órgãos municipais, a integração do Município de Paredes na
Associação Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular e à Assembleia Geral do Eixo, a
realizar em Fevereiro, e assim participar nas ações previstas pelo Eixo Atlântico para o
próximo período de fundos comunitários 2014-2020.-------------------------------------------------Página 14 de 32
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No período de discussão do presente assunto o senhor Presidente da Câmara informou
que Paredes, foi convidado para integrar o Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular que é
um grupo de cidades município que se uniram com o objetivo de trabalhar em conjunto
para a obtenção de apoios comunitários na sua área de intervenção. ----------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A

CÂMARA

MUNICIPAL

DELIBEROU,

POR

UNANIMIDADE,

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

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de vinte e nove de julho do ano findo, a remeter, para discussão e
votação, o processo número quatrocentos e vinte e seis barra noventa, em que é
requerente António da Silva Nunes, para que seja declarada a sua caducidade.--------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE DECLARAR A
CADUCIDADE DO PROCESSO Nº 426/90, PELAS RAZÕES APONTADAS NA
INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA ESTA PROPOSTA. ---------------------------------14 - PEDIDOS DE ISENÇÃO 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 setecentos e
quarenta e quatro barra treze, datada de dezoito de dezembro do ano findo, a remeter ao
executivo, para discussão e votação, vinte e dois pedidos de isenção da tarifa de resíduos
sólidos urbanos, objeto de parecer técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social e perdão
de dívidas existentes em todas as situações em que o mesmo se aplique.-----------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, 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 O MESMO SE APLIQUE,
CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA.---------------------------------------------------15 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TRSU - 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 cinco mil duzentos e sete
barra treze, datada de vinte e três de dezembro do ano findo, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, vinte e quatro pedidos de isenção da tarifa de resíduos sólidos
urbanos, objeto de parecer técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social e perdão de
dívidas existentes em todas as situações em que o mesmo se aplique.---------------------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 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 O MESMO SE APLIQUE,
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CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA.---------------------------------------------------16 - ATUALIZAÇÃO DO TARIFÁRIO PARA 2014 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro do Ambiente, Divisão do
Ambiente, com o número de identificação de processo geral cinquenta e dois mil
quatrocentos e vinte e seis, barra treze, datada de cinco de dezembro do ano findo, a
remeter ao executivo, para discussão e votação, a atualização do tarifário para dois mil e
catorze, nos termos do disposto na cláusula cinquenta e oito do Contrato de Concessão da
Exploração e Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Público e da
Recolha, Tratamento e Rejeição de Efluentes do Concelho de Paredes.--------------------------No período de discussão do presente assunto foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr.
Alexandre Almeida o qual fez a seguinte intervenção que, conforme indicou, constituirá a
declaração de voto do partido socialista no presente assunto: “Os vereadores do PS votam
contra a atualização do tarifário para 2014, uma vez que para além da atualização dos
preços a pagar pela taxa de inflação, o tarifário para 2014 prevê um aumento das tarifas
em 15%, o que fará com que passemos a ter a água e o saneamento mais caros da região e
dos mais caros do país, o que não defende os interesses da população de Paredes, numa
fase em que estão a passar dificuldades económicas.”------------------------------------------------Seguidamente tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes tendo dito que este
ponto revela de facto a mentira em que o PS insiste e que foi referida há pouco pelo
senhor Presidente da Câmara. Disse que de facto o PS continua a pretender esquecer que
esta atualização de tarifário resulta de um contrato que foi aprovado pelo próprio PS e
que foi também devido aos votos do PS que não foi o mesmo resolvido quando o PSD
assim o pretendeu. Continuando disse que mais uma vez o PS continua a mentir ao
pretender passar a ideia de que o valor do m3 da água de abastecimento público
domiciliário é a mais cara do país, esquecendo também o que o próprio PS propôs para
tarifário nos locais onde governa.--------------------------------------------------------------------------Página 17 de 32
21/13,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 21/13
Data Reunião - 2014/01/06
_________________
_________________

Tomou seguidamente a palavra o senhor Presidente da Câmara que disse que temos na
Câmara um novo Vale e Azevedo que pretende rasgar todos os contratos existentes sem
olhar aos efeitos daí resultantes, demonstrando mais uma vez uma enorme impreparação,
quer para discussão dos assuntos, quer para governar seja o que for.----------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, APROVAR A ATUALIZAÇÃO DO TARIFÁRIO
PARA O ANO DE 2014, NOS TERMOS PROPOSTOS NA INFORMAÇÃO.-------------------O PS apresentou declaração de voto que, como referiu o senhor Vereador Dr. Alexandre
Almeida, se consubstancia no teor da sua intervenção no período de discussão do
presente assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------17 - REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro do Ambiente, Divisão do
Ambiente, com o número de identificação de processo geral quarenta e nove mil
setecentos e setenta e nove, barra treze, datada de cinco de dezembro do ano findo, a
remeter ao executivo, para discussão e votação, o projeto final do regulamento dos
Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para posterior
envio ao órgão deliberativo.--------------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
fez a intervenção que a seguir se transcreve, referindo que a mesma consubstancia a
declaração de voto do PS relativamente ao presente assunto. Assim, declarou: “Os
vereadores do PS votam contra a aprovação deste regulamento pelos motivos a seguir
indicados:1- O Regulamento não acata a grande parte das recomendações da entidade
reguladora- ERSAR; 2- Algumas das recomendações da ERSAR não acatadas por este
Página 18 de 32
21/13,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 21/13
Data Reunião - 2014/01/06
_________________
_________________

regulamento são defendidas e reivindicadas pela população de Paredes, nomeadamente,
o não pagamento pela construção dos Ramais de Ligação para a água e para o
saneamento na parte exterior da propriedade dos consumidores, que a ERSAR defende
qua não deve ser imputado ao consumidor, e o regulamento prevê essa imputação ao
consumidor. De referir que em Municípios nossos vizinhos, como Penafiel ou Paços de
Ferreira, este valor não é imputado ao consumidor. 3- A relação contratual entre o
prestador do serviço e o consumidor, neste regulamento, também é desigual no que
respeita ao direito de denúncia unilateral do contrato, dado que essa faculdade é
consagrada para o prestador de serviço e não para o consumidor.”------------------------------Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes tendo dito que, contrariamente ao
que é referido pelo senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida, o regulamento agora
apresentado cumpre com as determinações e recomendações da ERSAR e apenas não
acata aquelas que seriam de facto mais lesivas para os utilizadores, nomeadamente o
aumento e valor das tarifas propostas pela Entidade Reguladora, relativamente ás quais,
como referiu, o senhor vereador Dr. Alexandre Almeida nada refere o que certamente faz
entender que estaria de acordo com o escrupuloso cumprimento dessas mesmas
instruções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, PROPOR À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
PAREDES

A

APROVAÇÃO

DO

REGULAMENTO

DOS

SERVIÇOS

DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS.------------------O PS apresentou a declaração de voto que se consubstancia na intervenção do senhor
vereador Dr. Alexandre Almeida no período de discussão do presente assunto. --------------
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18 - MAPAS DE TURNOS ARS NORTE 2014 - DISTRITO DE PORTO - EMISSÃO DO
PARECER FAVORÁVEL

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro do Urbanismo, Turismo,
Ambiente, Modernização Administrativa e Atividades Económicas, com o número de
identificação de processo geral, quarenta e seis mil cento e oito, barra treze, datada de
vinte e dois de outubro do ano findo, a remeter ao executivo, para emissão de parecer
favorável, a escala de turnos das farmácias do Concelho de Paredes, enviada pela ARS
NORTE, Administração Regional de Saúde do Norte.-----------------------------------------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR A
PROPOSTA NOS TERMOS APRESENTADOS, NÃO TENDO PARTICIPADO NA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PRESENTE ASSUNTO A SENHORA VEREADORA
DRA. BEATRIZ MEIRELES. --------------------------------------------------------------------------------19 - PEDIDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DA PRORROGAÇÃO DE
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO PROCESSO Nº 764/98, EM QUE É REQUERENTE
MARIA BEATRIZ DA COSTA FERREIRA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de doze de dezembro do ano findo, a remeter, para discussão e
votação, o processo número setecentos e sessenta e quatro, barra noventa e oito P, em que
a requerente Maria Beatriz da Costa Ferreira, solicita o pagamento em prestações, da
prorrogação de licença de construção.------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------Página 20 de 32
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE AUTORIZAR O
PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DO VALOR DAS TAXAS A PAGAR PELA
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DO PROCESSO
REFERENCIADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------20 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO Nº 159/08P, EM NOME DE
MARCIO JOSÉ SOUSA VIEIRA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de vinte e um de novembro do ano findo, a remeter, para discussão e
votação, o processo número cento e cinquenta e nove, barra zero oito P, em que é
requerente Márcio José Sousa Vieira, para que seja declarada a sua caducidade.-------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A
CADUCIDADE DO PROCESSO Nº 159/08P, COM BASE NOS FUNDAMENTOS
CONSTANTES DA INFORMAÇÃO TÉCNICA QUE SUPORTA 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

Foi presente à reunião, um email proveniente da AVEP – Direção do Agrupamento de
Escolas de Paredes, datado de doze de dezembro do ano findo, a solicitar a isenção do
pagamento de taxa referente ao aluguer de grades para a realização do corta mato.----------
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Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 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 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES, 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, trinta e oito mil cento e sessenta barra treze, datada de
três de dezembro do ano findo, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o
relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio na aquisição de
medicação, em que é requerente Maria de Fátima Rodrigues.--------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA DE FÁTIMA
RODRIGUES ATÉ AO VALOR LIMITE DE 300,00 EUROS, AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS,
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 MEDICAÇAO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA DE FÁTIMA FERREIRA MAGALHÃES NO ÂMBITO DO
PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, quarenta e nove mil setecentos e um barra treze, datada
de onze de dezembro do ano findo, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o
relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio na aquisição de
medicação, em que é requerente Maria de Fátima Ferreira Magalhães.--------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA DE FÁTIMA
FERREIRA MAGALHÃES ATÉ AO VALOR LIMITE DE 360,00 EUROS, AO ABRIGO DO
PROGRAMA 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 MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA EMILIA DA SILVA PACHECO, 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, cinquenta mil trezentos e trinta e seis barra treze, datada
de onze de dezembro do ano findo, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o
relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio na aquisição de
medicação, em que é requerente Maria Emília da Silva Pacheco.---------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA EMILIA DA
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SILVA PACHECO ATÉ AO VALOR LIMITE DE 100,00 EUROS, AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS,
SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À
FARMÁCIA CONFIANÇA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------25 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE JOSÉ CARLOS FARIA CAPA MOREIRA 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, cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro
barra treze, datada de onze de dezembro do ano findo, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, o relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de
apoio na aquisição de medicação, em que é requerente José Carlos Faria Capa Moreira.---Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR JOSÉ CARLOS FARIA
CAPA MOREIRA ATÉ AO VALOR LIMITE DE 260,00 EUROS, AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS FATURAS,
SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE À
FARMÁCIA NOGUEIRA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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26 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA
DE GONDALÃES - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente da Divisão de Educação e Cultura,
com o número de identificação de processo geral cinquenta e cinco mil seiscentos e
sessenta e sete, datada de vinte e sete de dezembro findo, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, a minuta do protocolo a celebrar com a Associação de Pais da escola
de Gondalães visando a atribuição de apoio no âmbito das competências materiais da
Câmara Municipal enquadrável na alínea u) número um do artigo trigésimo terceiro da
Lei 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A
CELEBRAÇÃO E OUTORGA DO PROTOCOLO EM CAUSA NOS TERMOS EM QUE
FOI APRESENTADA A PROPOSTA. --------------------------------------------------------------------27 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES TEIXEIRA

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 e noventa e um, barra treze, datada de
vinte e nove de novembro do ano findo, a remeter ao executivo, para discussão e votação,
o relatório social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio na aquisição de
medicação, em que é requerente Maria da Conceição Nunes Teixeira.---------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------Página 25 de 32
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR MARIA DA
CONCEIÇÃO NUNES TEIXEIRA ATÉ AO VALOR LIMITE DE 200,00 EUROS, AO
ABRIGO DO PROGRAMA PAREDES AJUDA +, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS
FATURAS, SENDO QUE O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO DIRETAMENTE
À FARMÁCIA VITÓRIA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.28 - PROCESSOS DE APOIO SOCIAL - 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 seiscentos e setenta e três, barra
treze, datada de vinte e sete de dezembro do ano findo, a remeter ao executivo, para
discussão e votação, catorze processos de apoio social para pagamento de renda, ao
abrigo do Programa PAREDES Ajuda +.-----------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR OS
PEDIDOS DE APOIO

PARA PAGAMENTO DA RENDA, CONTANTES DA

INFORMAÇÃO COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSO GERAL
CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS BARRA TREZE,
DATADA DE VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE, DA QUAL
FAZEM PARTE INTEGRANTE OS RESPETIVOS PROCESSOS, PREVIAMENTE
REMETIDOS A TODOS OS MEMBROS DO EXECUTIVO.------------------------------------------
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29 - CONCURSO PUBLICO PARA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL
DE PAREDES - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL - ANULAÇÃO DO
PROCEDIMENTO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Departamento de Desenvolvimento
Municipal, com o número de identificação de processo geral, três mil quinhentos e
quarenta e um barra doze, datada de dezanove de novembro do ano findo, a remeter à
aprovação do executivo, o relatório final e a anulação do procedimento, dado que os
concorrentes que apresentaram propostas foram excluídos, por incumprimentos dos
artigos 70º e 146º do decreto-lei 18/2008, de 28 de janeiro. -----------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que a proposta agora apresentada no sentido de anular o concurso está em crer que
se deve ao facto de o PSD ter receio que o contrato fosse chumbado pelo Tribunal de
Contas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 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 BENFICA EM PAREDES - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco
barra treze, datada de dezanove de dezembro do ano findo, a remeter ao executivo para
discussão e votação, o pedido de apoio financeiro no valor de quinhentos euros, à Casa
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do Benfica em Paredes, para custear as despesas com a organização da Prova XII Grande
Prémio de Atletismo Casa do Benfica em Paredes – Rota dos Móveis.---------------------------Colocado o assunto a votação,
A CÃMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
PROPOSTA A ASSIM ATRIBUIR UM SUBSÍDIO NO VALOR DE QUINHENTOS EUROS
À CASA DO BENFICA DE PAREDES PARA O FIM ESTRITAMENTE CONSIGNADO
NA PROPOSTA. -----------------------------------------------------------------------------------------------31 - 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 quatro mil novecentos e noventa e sete, barra
treze, datada de dezanove de dezembro do ano findo, a remeter, à apreciação do
executivo, quatro 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 RESPECTIVAS PROPOSTAS DE
DECISÃO, COM AS QUAIS SE CONCORDA, DEFERIR OS PEDIDOS.-------------------------
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32 - PROTOCOLO COM A ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAREDES - CEDÊNCIA DE
INSTALAÇÕES - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, para ratificação, o protocolo de cedência de instalações para o ano
dois mil e treze barra dois mil e catorze, celebrado entre a Escola Secundária de Paredes e
o Município, no dia dois de setembro de dois mil e treze, anexo à informação com o
número de identificação de processo geral cinquenta e quatro mil quatrocentos e trinta e
sete, barra treze, datada de dezasseis de dezembro do ano findo, do Pelouro do
Desporto.Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, RATIFICAR O
DESPACHO EXARADO POR RECONHECER A URGÊNCIA E O MÉRITO DA
DECISÃO TOMADA. ----------------------------------------------------------------------------------------33 - PROPOSTA PARA A CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA O
ANO DE 2014 - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, em extra agenda, uma proposta do senhor Presidente, datada de
seis de janeiro do corrente ano, no sentido de constituir os Fundos de Maneio, os quais,
impreterivelmente, serão ser repostos até ao dia trinta e um de dezembro de dois mil e
catorze.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
PROPOSTA NOS TERMOS EM QUE FOI APRESENTADA E ASSIM AUTORIZAR A
CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO ALI INDICADOS, CUJA REPOSIÇÃO
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INTEGRAL TERÁ QUE OCORRER ATÉ AO DIA TRINTA E UM DE DEZEMBRO DE
DOIS MIL E CATORZE.------------------------------------------------------------------------------------34 - VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, em extra agenda, uma proposta apresentada por todos os
membros do executivo no sentido de aprovar um voto de pesar pelo falecimento de
Eusébio da Silva Ferreira.------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA NOS TERMOS DA
PROPOSTA APRESENTADA POR TODOS OS MEMBROS DO EXECUTIVO QUE SE
SEGUE: “NO PASSADO DOMINGO, DIA 05 DE JANEIRO, O PAÍS ACORDOU COM A
TRISTE NOTÍCIA DA MORTE DE EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA, UM DOS
EXPONENTES MÁXIMOS DO FUTEBOL MUNDIAL, ATLETA DE ELEIÇÃO QUE
ATRAVESSOU

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 BENFICA E DE PORTUGAL, SENDO TAMBÉM UM EXEMPLO 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 EUSÉBIO DA SILVA FERREIRA.”----------------------------
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35 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
Encerrada a ordem de trabalhos foi dado, de imediato, cumprimento ao disposto no
artigo quadragésimo nono da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze
de setembro, tendo-se verificado as seguintes inscrições:--------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Álvaro Pinto da freguesia de Parada de Todeia, o qual disse
que aproveitava para apresentar a todos, a título pessoal e institucional, o desejo de um
bom ano de 2014, bem como e da mesma forma demonstrar solidariedade para com todas
as pessoas afetadas pela calamidade que assolou Paredes no passado sábado,
pretendendo ainda agradecer o apoio prestado à população por todas as instituições que
estiveram no terreno naquele dia. Continuando solicitou ao senhor Presidente da Câmara
que o informasse de qual vai ser o valor a pagar pelo Município pela adesão ao Eixo
Atlântico e ainda se a Câmara Municipal está a pensar apresentar em fevereiro um
orçamento retificativo de forma a canalizar mais verbas para o apoio ás famílias afetadas
por aquela calamidade pois que considera insuficiente o valor previsto no orçamento que
foi aprovado para fins sociais para o ano de 2014.-----------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que o valor a pagar pela
adesão ao Eixo Atlântico ronda os quinze mil euros por ano, sendo que, no que concerne
ao valor a despender para apoiar as famílias e as pessoas afetadas pela intempérie do
passado sábado, não será na sua grande parte saída do orçamento municipal pois que os
valores que forem obtidos a título de comparticipação por parte da administração central
serão em princípio canalizados pela segurança social, podendo pois e assim não se
justificar a apresentação de uma revisão orçamental, mas que, como referiu, neste
momento ainda é cedo para ter uma ideia rigorosa sobre essa matéria pois que o mais
importante é apoiar de facto as pessoas e famílias necessitadas desse mesmo apoio. --------
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--- 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 dezasseis horas e cinco 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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