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QUADRIÉNIO 2013/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014

--- Aos vinte e cinco dias do mês de março 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, JOSE LUIS GARCES ALVES DE SA, JOSE CARLOS RIBEIRO BARBOSA.-------

--- 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 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:----------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor vereador, Dr. Alexandre Almeida, que colocou ao senhor
Presidente as seguintes questões, que se transcrevem:----------------------------------------------“1- O Jornal “O Progresso de Paredes” na sua última edição de 14 de Março de 2014,
refere que numa investigação que efetuou pediu orçamentos a gráficas para o mesmo tipo
de serviço de impressão do Boletim Municipal que a Câmara de Paredes adjudicou por
ajuste direto à empresa Diário do Minho por cerca de 80.000,00 Euros e, no máximo,
recebeu como orçamento para esse serviço 30.000,00 Euros. Gostaríamos de saber como
justifica esta diferença e se vai encetar qualquer iniciativa para verificar o que falhou neste
ajuste direto, que a ser assim, é danoso para os interesses da Câmara Municipal de
Paredes?”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Tivemos conhecimento esta semana que na Secção de Gestão de Recursos Humanos,
para a mesma entrada de pedido foi dado um primeiro despacho e posteriormente, numa
data subsequente, foi alterado esse despacho por outro. Gostaria de saber se tem
conhecimento que isso sucede, e como é isso possível, alterar um despacho anterior para
um novo, fazendo desaparecer o primeiro?”.-----------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente tendo dito que, se de facto o senhor Vereador está
na posse dessa investigação que alega ter sido feita pelo Progresso de Paredes, deverá de
imediato participar esses factos ao Ministério Público e à IGF. Disse ainda que já houve
tempos em que dava importância ao que era escrito naquele jornal, mas já deixou de o
fazer pela quantidade de mentiras que têm vindo a ser trazidas a público pelo mesmo,
afirmando ainda que, no caso deste procedimento, o que foi adjudicado é a paginação,
impressão e distribuição pelo que não consegue conceber como pode o Progresso apurar
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os números a que o senhor Vereador se refere.-------------------------------------------------------Relativamente ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos foi dada a palavra ao diretor
do DAJAF, tendo este dito que conhece o assunto a que o senhor Vereador se reporta,
muito embora não seja exatamente nos moldes em que lho terão dado a conhecer. Disse
que em concreto houve um pedido de justificação de ausência por conta do período de
férias, o qual não terá obtido parecer favorável por parte do senhor Prof. Sérgio Alves,
contudo a decisão final que recaiu sobre o pedido, por parte do senhor Vereador Cândido
Barbosa foi de deferimento e após este ter solicitado ao referido técnico que alterasse o
sentido da sua proposta de decisão. Disse ainda que acha estranho, quer o facto de a
trabalhadora, ou alguém por ela, ter acesso a um documento numa fase em que ainda não
havia sido terminada a instrução do processo e, por conseguinte, ainda não concluído,
bem como o facto dessa mesma trabalhadora, porque pensava vir a ser recusado o gozo
do dia ter ficado doente exatamente pelo período em que se pretendia ausentar. ------------2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2014/03/05 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no passado dia
cinco de março e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão.----------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DE
2014/03/05.----------------------------------------------------------------------------------------------------3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia vinte e quatro do
corrente mês e ano, tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes
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saldos:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos
e

cinquenta

euros

e

cinquenta

cêntimos.-----------------------------------------------------

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões, trezentos e noventa e dois mil e
noventa e um euros e cinquenta cêntimos.--------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------4 - PAGAMENTOS - PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião, por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de catorze
de março, a relação de pagamentos efetuados de vinte e quatro de fevereiro a sete de
março do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.------------------------------------------5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO - 4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2014
-

MODIFICAÇÃO

ORÇAMENTAL

AO
-

ORÇAMENTO

MODIFICAÇÃO

DA

DESPESA

AO

PLANO

-

4ª

ALTERAÇÃO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS - 4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO
DE ATIVIDADES MUNICIPAIS - 3ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - PARA
CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento - quarta alteração
orçamental do ano de dois mil e catorze, modificação ao orçamento da despesa – quarta
alteração orçamental, modificação ao plano plurianual de investimentos - quarta alteração
orçamental e modificação ao plano de atividades municipais – terceira alteração
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orçamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------6 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO ANO 2014 - 1ª REVISÃO À DESPESA E PAM
- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, por despacho do senhor presidente, datado de dezoito de março
do corrente ano, a modificação ao orçamento no ano de dois mil e catorze, referente à
primeira revisão à despesa e PAM – Plano de Atividades Municipais.--------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que o PS vai votar contra a presente proposta pelas mesmas razões que fundaram a
decisão de votar contra o orçamento inicial.-----------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes tendo dito que as razões que
levam a esta modificação se devem à necessidade de dotar uma rúbrica de um projeto que
é essencial ao desenvolvimento da indústria concelhia e, porque é primordial ao
desenvolvimento do território o PSD vai votar favoravelmente. ----------------------------------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 QUE APROVE A 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL E AO PLANO DE
ATIVIDADES MUNICIPAIS NOS MOLDES APRESENTADOS. ----------------------------------
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7 - AMIPAREDES - AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE PAREDES,
E.M. - PROPOSTA DE ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA EMPRESA ATÉ AO
TERMO DO MANDATO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de vinte
de março do corrente ano, a propor a aprovação das Orientações Estratégicas da
AMIParedes – Agência Municipal de Investimentos de Paredes, E.M., S.A., a vigorar
durante o mandato dos respetivos membros do Conselho de Administração.-----------------No período de discussão do presente assunto tomou a palavra o senhor Vereador Dr.
Pedro Mendes tendo dito que estas orientações estratégicas são o exemplo cabal de que a
AMIParedes vai continuar a fazer o seu trabalho na promoção do Concelho de Paredes,
quer a nível nacional quer internacional, no sentido da captação de investimento, a qual já
tem vindo a dar os seus frutos pois os investimentos estão a acontecer, mercê da ação
proactiva da Agência que acompanha o investidor captado desde o momento inicial em
que este procura uma localização para as suas infraestruturas, até ao momento da
aprovação do projeto, do licenciamento, da obtenção de financiamento, etc.. Disse ainda
que há objetivos que se entendeu por bem quantificar, concretamente a captação de um
volume mínimo de trinta milhões de euros de investimento, valor este que embora
elevado, se considera, pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, como atingível.
Disse ainda que a AMIParedes vai fazer um enorme esforço no sentido de acompanhar as
diversas missões empresariais no país e fora dele, de forma a conseguir a maior captação
de investimento e emprego para o Concelho de Paredes, estando também a desenvolver
esforços no sentido de cadastrar todo o território concelhio, tirando frutos do Sistema de
Informação Geográfica que a Câmara Municipal possui e que é um dos senão mesmo o
melhor do país.-------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida o qual disse que o PS não
é contra a atração de investimentos para o Concelho de Paredes e que, como sempre
defenderam, consideram pertinente a existência de um programa de incentivos, o que
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defendem, como de resto já o têm vindo a manifestar, é que esta diplomacia económica
deveria ser feita pelos serviços municipais, sem necessidade de recurso a uma agência de
investimentos que não tem qualquer razão de existir e que, até por força do quadro
legislativo vigente, já deveria ter sido dissolvida.------------------------------------------------------Tomou seguidamente a palavra o senhor Vereador Engº José Carlos tendo dito que
gostou de ouvir o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes que, com este discurso se está a
colocar na linha da frente para a sucessão ao atual presidente que, como disse, felizmente
já está no seu último mandato, contudo, como também referiu, o que queria era que em
vez de palavras, fossem dadas evidências de quais os investimentos captados, qual o
volume de investimento captado e qual o volume de postos de trabalho criados.------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que esta intervenção do
senhor Vereador Engº José Carlos mostra que de facto vem cá poucas vezes e que apenas
centra o seu discurso com base nas notícias do jornal do senhor vereador Dr. Alexandre
Almeida e, por isso, pela quantidade de desinformação e campanha caluniosa daquele
jornal, não pode de facto ter conhecimento do excelente trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido, razão pela qual lhe dá a conhecer que a AMIParedes, apenas nos últimos 6
meses, já conseguiu captar 7 investimentos (Sadev – Zona Industrial de Cete, NST
Apparel (Europe), Lda – Vilela, Sunfish Portugal, Lda – Rebordosa, Greenfibertech –
Rebordosa, Sousacamp - Parque Empresarial Baltar/Parada, Vygon – Parque Empresarial
Baltar/Parada e Vimar - Montagem de Stands, Lda., os quais, excluindo aqueles a criar
pela Sousacamp, de que ainda não há números finais, criarão um número de postos de
trabalho nunca inferior a 600, tendo por isso que se regozijar e dar os parabéns ao
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por este Conselho de Administração na pessoa
do senhor Dr. Pedro Mendes, do Dr. Filipe Carneiro e da Dra. Maria João Fonseca. --------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 AS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA
AMIPAREDES PARA O MANDATO DO ATUAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Página 8 de 33
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8 - AMIPAREDES - AGÊNCIA MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE PAREDES,
E.M.,S.A. - PROPOSTA DE CONTRATO - PROGRAMA QUE REGULA O
DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de vinte
de março do corrente ano, de aprovação do Contrato Programa a estabelecer entre a
AMIParedes e o Município de Paredes, documento anexo à presente proposta, o qual se
destina a concretizar os meios de cooperação humana e logística entre as partes no ano
dois mil e catorze. Propõe, ainda, nos termos do disposto no número cinco do artigo
quarenta e sete, do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local (Lei número
cinquenta barra dois mil e doze, de trinta e um de Agosto), que o mesmo seja remetido à
Assembleia Municipal para aprovação.------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida que disse que, mais uma
vez, pretende afirmar que o PS não é contra a captação de investimentos para Paredes e
que, contrariamente ao que o PSD afirma, não ficam tristes com a criação de postos de
trabalho, o que pretendiam é que esses postos fossem postos reais, das 8 às 18 horas e não
apenas postos de trabalho que ficam no papel, referindo que, mais uma vez, o PS reitera a
necessidade de dissolução da AMIParedes, deixando desde já um repto para que todos os
membros do executivo amanhã possam ir cumprimentar os trabalhadores cujos postos de
trabalho o senhor Presidente se referiu.------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes tendo dito que acha estranho o
nervosismo do PS quando começam a aparecer resultados do trabalho aturado da
AMIParedes e que, por esse mesmo nervosismo, o que parece existir é de facto uma inveja
do sucesso e o desejo que esses postos de trabalho não sejam de facto reais, mas que,
como sabe que o são, convida desde já o senhor vereador para que, quando os
investimentos estiverem em velocidade de cruzeiro e as pessoas a trabalhar, este vá com
ele cumprimentar de facto essas pessoas e pedir-lhes desculpa por não ter acreditado
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nelas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 QUE APROVE O CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A
AMIPAREDES NOS MOLDES EM QUE FOI APRESENTADO. ----------------------------------9 - CONCESSÃO DE INCENTIVOS AO INVESTIMENTO EM PAREDES - VYGON
PORTUGAL - PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS, LDA. - DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma proposta do senhor Presidente da Câmara, datada de vinte
de março do corrente ano, a propor a aprovação da minuta do Contrato de Investimento a
celebrar com a sociedade “VYGON Portugal – Produtos Médicos e Farmacêuticos, Lda.”,
que se encontra anexa à proposta, bem como autorizar o senhor Presidente da Câmara a
proceder à sua outorga.---------------------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr.
Pedro Mendes o qual disse que existem coisas em que não pode haver divisões entre os
partidos e uma delas é de facto a captação de investimentos para o Concelho de Paredes.
Disse ainda que este contrato de investimento é a prova cabal como a AMIParedes
consegue fazer o seu trabalho, trazendo para Paredes uma empresa de topo mundial e
para a concretização de um investimento único quanto ao seu objeto no país.----------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida tendo dito que só uma
mente muito distorcida poderia pensar que o PS votaria contra a captação de
investimento, e que, como referiu, o que o PS entende é que esta diplomacia económica
deveria ser levada a cabo pela própria Câmara Municipal sem necessidade de intervenção
de uma agência de investimento que não tem qualquer razão para existir. Ainda no uso
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da palavra disse que, tal como já o fez num recente contrato de investimento aprovado
nesta Câmara, solicita, porque a tal tem direito, que lhe seja entregue cópia da
candidatura a este programa de incentivos.-------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Pedro Mendes tendo dito que a candidatura a
que o senhor Vereador se reporta não tem um suporte formal ab initio e que o eu existe é
um enorme trabalho informal de atração do investimento, de negociação das obrigações
das partes e das contrapartidas públicas, trabalho esse que se encontra vertido no contrato
de investimento a celebrar entre as partes e cuja minuta se apresentou agora a aprovação.
Colocado o assunto a votação,-----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
CONTRATO DE INVESTIMENTO A CELEBRAR COM A SOCIEDADE DENOMIDADA
“VYGON PORTUGAL – PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS, LDA” E, DESTA
FORMA, APROVAR TAMBÉM, NO SEGUIMENTO DAS DELIBERAÇÕES JÁ
TOMADAS PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PAREDES, O PROGRAMA DE
INCENTIVOS NOS MOLDES APRESENTADOS. -----------------------------------------------------

10 - CEDÊNCIA A TERCEIROS DA LOJA DO MERCADO DE PAREDES, Nº 11 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão Administrativa, com o número de
identificação de processo geral, dois mil cento e oitenta e sete, datada de quinze de janeiro
do corrente, a remeter à consideração do executivo, no âmbito da necessidade de
formalização do contrato de cedência do direito do uso da Loja do Mercado de Paredes,
n.º 11, o prazo pelo qual vai ser feita a concessão, bem como o valor da mensalidade.-------
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Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
PROPOSTA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE
USO DA LOJA Nº 11 DO MERCADO DE PAREDES, NOS PRECISOS TERMOS EM QUE
FOI APRESENTADA. -----------------------------------------------------------------------------------------

11 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO - AJUSTE
DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS (MP/437/AD/S - 2014) PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral cinco mil setecentos e oitenta e um,
barra doze, datada de dez de março do corrente ano, a remeter, no âmbito do
procedimento por ajuste direto para aquisição de Serviços Jurídicos - Advocacia, os
elementos necessários à emissão de parecer prévio vinculativo.-----------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que a intervenção que agora faz se estende também ao ponto seguinte da ordem de
trabalhos. Continuando disse que o PS vai votar contra quer por se tratar de um ajuste
direto, procedimento relativamente ao qual são por princípio contra, mas também porque
não entende a necessidade de contratar serviços jurídicos quando a Câmara Municipal
tem no seu quadro de pessoal pessoas habilitadas ao exercício destas funções, quer ainda
porque entende que está a ser violada a Lei de Compromissos.-----------------------------------Foi dada seguidamente a palavra ao senhor Vereador Engº José Carlos o qual disse que ao
que sabe o senhor Dr. Rui Gomes da Silva é amigo pessoal do senhor Presidente da
Câmara e que, por isso e por força da isenção que o senhor Presidente sempre propala,
deveria ser aberto concurso público e não adjudicar-se por ajuste direto a um escritório de
advogados daquele amigo.----------------------------------------------------------------------------------Página 12 de 33
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O senhor Presidente deu a palavra ao senhor diretor do DAJAF o qual esclareceu que o
Município de Paredes, quer nas ações em que é Autor, quer naquelas em que é Réu, tem o
dever legal de patrocínio e, como certamente saberão, a Câmara Municipal dispõe de
facto contrato de trabalho em funções públicas com 4 juristas, mas que por força de lei
estes têm de suspender a sua inscrição na Ordem dos Advogados quando ingressam em
funções públicas. Continuando disse que é esta a razão pela qual se justifica a necessidade
de contratar fora esses serviços. Disse ainda que a Lei de Compromissos e Pagamentos em
Atraso, ela própria salvaguarda a necessidade de aquisição, mesmo na ausência de
fundos disponíveis, que, como referiu, não deve ser confundido com ausência de verbas,
quando essas aquisições decorrem da lei ou de contrato, o que é o caso do dever legal de
patrocínio. Disse ainda que, como de resto tem sido debatido pela totalidade dos
municípios e aceite pela própria IGF, não pode este tipo de aquisições ser feita indo ao
mercado e escolhendo as propostas de valor mais baixo, pois deve sim ser efetuada a
contratação pela capacidade e qualidade daqueles escritórios que se pretendem sejam os
que vão defender as ações em que o Município seja parte. -----------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA. ------------------------------12 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS - AJUSTE DIRETO (MP/438/AD/S - 2014)PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral nove mil duzentos cinquenta e oito,
datada de três de março do corrente ano, a remeter, no âmbito do procedimento por
ajuste direto para aquisição de Serviços Jurídicos, os elementos necessários à emissão de
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parecer prévio vinculativo.----------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA. -------------------------------

13 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO - AJUSTE
DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA (MP/442/AD/S -2014)PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral cinquenta e quatro mil cento e oitenta e
nove, barra treze, datada de onze de março do corrente ano, a remeter, no âmbito do
procedimento por ajuste direto para aquisição de Topografia, os elementos necessários à
emissão de parecer prévio vinculativo.-------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador, Dr. Manuel Fernando Rocha, que sugeriu que o
presente assunto fosse retirado da ordem do dia, pois que os serviços afetos ao Pelouro de
Desenvolvimento Municipal, possuem recursos humanos para executar estes trabalhos.--POR PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE O PRESENTE ASSUNTO FOI RETIRADO
FACE Á DECISÃO DE EXECUTAR ESTES TRABALHOS COM RECURSO A MEIOS
PRÓPRIOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO - AJUSTE
DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO TIPOLOGIA 3.4
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (MP/436/AD/S 2014) - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral sete mil trezentos e vinte e cinco, datada
de dez de março do corrente ano, a remeter, no âmbito do procedimento por ajuste direto
para aquisição de Serviços de Formação Tipologia 3.4 Qualificação Profissionais
Administração Pública Local, os elementos necessários à emissão de parecer prévio
vinculativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, RATIFICAR O DESPACHO QUE AUTORIZOU
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida disse que o PS vota contra por serem contra o
recurso a ajuste direto e porque a aquisição em causa viola a Lei de Compromissos. -------15 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO
EXECUTIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ART ON CHAIRS INTERNACIONAL PROCº MP/467/AD/S-2014 - PARECER PRÉVIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral nove mil duzentos e oitenta e sete,
datada de doze de março do corrente ano, a remeter, no âmbito do procedimento por
ajuste direto para aquisição de Serviços de Produção Executiva para Implementação do
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Art On Chairs Internacional, os elementos necessários à emissão de parecer prévio
vinculativo.----------------------------------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que, de resto como foi então assegurado pelo senhor Presidente da Câmara, o
modelo desta segunda edição do Art-on-Chairs seria diferente e como teríamos aprendido
com a realização da primeira edição, seria muito mais assente nos serviços municipais e
com escasso recurso a aquisições de serviços externos, razão pela qual, e porque ao que se
está a verificar nesta reunião, há cerca de quatrocentos mil euros de aquisições de serviços
para aquele projeto, que consideram completamente despropositados, o PS irá votar
contra, acrescendo ainda o facto de, mais uma vez, se recorrer a ajustes diretos e com
violação da Lei de Compromissos.-------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente tendo dito que de facto muitas das atividades
conexas com o projeto são asseguradas pelos serviços municipais, mas existem de facto
situações em que se torna inviável esse recurso pois, e a título de exemplo como referiu, a
Câmara Municipal não possui nos seus quadros quem possa assegurar as funções de
curadoria ou de comissariado, pelo que, como se pretende que este projeto seja um
sucesso, contrariamente ao que pretende o senhor Vereador, a Câmara Municipal de
Paredes entende por bem associar ao projeto os melhores parceiros e aqueles que melhor
asseguram o sucesso deste. ---------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o sentido de voto do PS se
consubstancia nas razões que fazem parte da sua intervenção no momento da discussão
do presente assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------
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16 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMISSARIADO,
GESTÃO,

PRODUÇÃO

E

ACOMPANHAMENTO

DAS

ATIVIDADES

INTERNACIONAL DESIGN COMPETITION E PROGRAMA DESIGN&INDUSTRIA
NO

AMBITO

DO

EVENTO

ART

ON

CHAIRS

INTERNACIONAL-

PROCºMP/441/AD/S-2014 PARECER PRÉVIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral nove mil novecentos e oito, datada de
dezoito de março do corrente ano, a remeter os elementos necessários à emissão de
parecer prévio vinculativo referentes ao procedimento por ajuste direto para aquisição de
Serviços para Comissariado, Gestão, Produção e Acompanhamento das Atividades
Internacional Design Competition e Programa Design & Indústria no âmbito do evento
Art On Chairs Internacional.--------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o voto contra do PS se deve às
mesmas razões explanadas no ponto anterior. ---------------------------------------------------------17 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING DE
IMPRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL NO ÂMBITO DA COMUNICAÇÃO E
PUBLICIDADE DO EVENTO ART ON CHAIRS INTERNACIONAL - PROCº
MP/520/AD/S-2014 PARECER PRÉVIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
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com o número de identificação do processo geral onze mil e oitenta, datada de dezoito de
março do corrente ano, a remeter os elementos necessários à emissão de parecer prévio
vinculativo referentes ao procedimento por ajuste direto para aquisição de Serviços de
Clipping de Imprensa Nacional e Internacional no âmbito da Comunicação e Publicidade
do evento Art On Chairs Internacional.------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o voto contra do PS se deve às
mesmas razões explanadas no ponto anterior. ----------------------------------------------------------

18 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO SERVIÇOS PARA COMISSARIADO,
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RESIDENCIAS DE DESIGN MORE
DESIGN MORE INDUSTRY DESIGN GRÁFICO DE 2 EXPOSIÇÕES E DESIGN DAS
ATAS DA CONF. DESIGN E INDUSTRIA, NO AMBITO DO EVENTO ART ON
CHAIRS INTERNACIONAL PºMP/525/AD/S - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral onze mil cento e oitenta e um, datada de
dezoito de março do corrente ano, a remeter os elementos necessários à emissão de
parecer prévio vinculativo referentes ao procedimento por ajuste direto para aquisição de
Serviços para Comissariado, Gestão e Acompanhamento das Residências de Design More
Design More Industry, Design Gráfico de Duas Exposições e Design das Atas da
Conferência Design e Indústria, no âmbito do evento Art On Chairs Internacional.----------
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Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o voto contra do PS se deve às
mesmas razões explanadas no ponto anterior. ----------------------------------------------------------

19 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMISSARIADO,
GESTÃO, PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE DUETS NO
AMBITO DO EVENTO ART ON CHAIRS INTERNACIONAL - PROCº MP/519/AD/S2014 PARECER PRÉVIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral nove mil setecentos e noventa e dois,
datada de dezoito de março do corrente ano, a remeter os elementos necessários à
emissão de parecer prévio vinculativo referentes ao procedimento por ajuste direto para
aquisição de Serviços para Comissariado, Gestão, Produção e Acompanhamento da
Atividade Duets, no âmbito do evento Art On Chairs Internacional.-----------------------------Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o voto contra do PS se deve às
mesmas razões explanadas no ponto anterior. ---------------------------------------------------------Página 19 de 33
5/14,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 5/14
Data Reunião - 2014/03/25
_________________
_________________

20 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMISSARIADO,
GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DA ITINERÂNCIA INTERNACIONAL DO ART
ON CHAIRS INTERNACIONAL - ART ON CHAIRS IN THE WORLD - PROCº
MP/526/AD/S-2014 PARECER PRÉVIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral onze mil duzentos e quarenta e seis,
datada de dezoito de março do corrente ano, a remeter os elementos necessários à
emissão de parecer prévio vinculativo referentes ao procedimento por ajuste direto para
aquisição de Serviços para Comissariado, Gestão e Acompanhamento da Itinerância
Internacional do Art On Chairs Internacional - Art On Chairs In The World.------------------Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o voto contra do PS se deve às
mesmas razões explanadas no ponto anterior. ----------------------------------------------------------

21 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CRIAÇÃO E
PRODUÇÃO DE UM PROGRAMA CULTURAL NO AMBITO DO ART ON CHAIRS
INTERNACIONAL - PROCº MP/524/AD/S-2014 PARECER PRÉVIO - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral onze mil duzentos e dezasseis, datada
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de dezoito de março do corrente ano, a remeter os elementos necessários à emissão de
parecer prévio vinculativo referentes ao procedimento por ajuste direto para aquisição de
Serviços para a Criação e Produção de um Programa Cultural, no âmbito do Art On
Chairs Internacional.------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o voto contra do PS se deve às
mesmas razões explanadas no ponto anterior. ----------------------------------------------------------

22

-

AJUSTE

DIRETO

PARA

AQUISIÇÃO

DE

SERVIÇOS

PARA

O

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ART
ON CHAIRS INTERNACIONAL JUNTO DA POPULAÇÃO LOCAL - PROCº
MP/548/AD/S-2014 PARECER PRÉVIO - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral onze mil quatrocentos e oitenta e cinco,
datada de dezanove de março do corrente ano, a remeter os elementos necessários à
emissão de parecer prévio vinculativo referentes ao procedimento por ajuste direto para o
Desenvolvimento de Ações de Comunicação e Divulgação do Art On Chairs Internacional
junto da População Local.------------------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr.
Alexandre Almeida o qual referiu que não consegue compreender qual a utilidade de se
gastar um valor de cerca de sessenta e cinco mil euros, acrescidos de IVA com o objeto do
contrato pretendido quando este poderia e deveria ser atingido e prosseguido com o
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Boletim Municipal e, por meio desse chamar a população a intervir no projeto. Disse
ainda que não consegue compreender qual o critério para a escolha do adjudicatário
quando essa escolha recai sobre uma empresa que foi fundada há quinze dias e sem
possuir assim qualquer tipo de experiência nesta matéria.------------------------------------------Foi dada seguidamente a palavra ao senhor Vereador José Sá o qual disse que é com
muita mágoa que verifica a forma como se desperdiça dinheiro e como se dá a ganhar a
uma empresa sem qualquer experiência na matéria um valor que, ele próprio, para o
poder ganhar num ano teria de trabalhar noite e dia sem ter, como um funcionário
público, a certeza de que receberia no dia certo. Continuando disse que é por estas razões
que continuará e sempre a votar contra a escolha por meio de ajuste direto, até porque,
como referiu, sabe quem está nesta empresa.-----------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que se os senhores
vereadores sabem da existência de alguma ilegalidade no procedimento devem de
imediato participá-la ao Ministério Público porque a tal estão obrigados. Disse ainda que
uma das razões que fundam a necessidade do recurso a estes meios de comunicação com
a população e não o uso do boletim municipal para o efeito se deve ao facto de haver um
jornaleco que sabe-se lá como chega a título gratuito à população e com uma campanha
de desinformação tal que leva as pessoas a crer que tudo o que a Câmara Municipal faz é
mau e um insucesso. Mas, como referiu, porque este projeto é de facto reconhecidamente
um projeto de vital relevância para o desenvolvimento da economia do Concelho de
Paredes e, reconhecido internacionalmente, um excelente projeto de marketing para as
indústrias do concelho, muito embora os senhores vereadores do PS pretendam o seu
insucesso, há o dever de fazer chegar á população a real mensagem e não a que, como
disse, de facto representa o ilusionismo que o PS pretende criar. ---------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o voto contra do PS se deve às
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mesmas razões explanadas no ponto anterior. --------------------------------------------------------23 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E
APLICAÇÃO

DE

SUPORTES

DE

COMUNICAÇÃO

DESTINADOS

Á

COMUNICAÇÃO LOCAL DO EVENTO ART ON CHAIRS INTERNACIONAL PROCº MP/551/AD/S-2014 PARECER PRÉVIO -PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral onze mil setecentos e nove, datada de
vinte de março do corrente ano, a remeter os elementos necessários à emissão de parecer
prévio vinculativo referentes ao procedimento por ajuste direto para aquisição de
Serviços de Impressão e Aplicação de Suportes de Comunicação Destinados à
Comunicação Local do evento Art On Chairs Internacional.---------------------------------------Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA, COM 5 VOTOS A FAVOR DO
PSD E 4 VOTOS CONTRA DO PS, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------O senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida referiu que o voto contra do PS se deve às
mesmas razões explanadas no ponto anterior. ----------------------------------------------------------

24 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TARIFA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS - 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 dez mil quatrocentos e noventa, datada
de doze de março do corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação,
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dezanove pedidos de isenção da tarifa de resíduos sólidos urbanos, objeto de parecer
técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social e perdão de dívidas existentes.----------------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

POR

DIFICULDADES

ECONÓMICAS, BEM COMO O PERDÃO DA DÍVIDA EXISTENTE EM TODAS AS
SITUAÇÕES EM QUE A MESMA SE APLIQUE, CONFORME A INFORMAÇÃO
APRESENTADA.------------------------------------------------------------------------------------------------

25 - PEDIDO DE LICENCIAMENTO (AUTORIZAÇÃO ESPECIAL) DE VENDA
AMBULANTE PARA VENDA DE CEREJAS, NA ROTUNDA DE SOBREIROS SOBROSA, EM QUE É REQUERENTE JOSÉ RODRIGUES DUARTE - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação proveniente do Pelouro dos Assuntos Jurídicos,
Administrativos e Financeiros, Secção de Expediente e Balcão Único, com o número de
identificação de processo geral, sete mil duzentos e dez, datada de seis de março do
corrente ano, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o pedido de autorização
especial para venda ambulante de cerejas na Rotunda de Sobreiros, Freguesia de Sobrosa,
em que é requerente José Rodrigues Duarte.----------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, AUTORIZAR A
VENDA AMBULANTE DE CEREJAS NA ROTUNDA DE SOBREIROS, FREGUESIA DE
SOBROSA, AO MUNÍCIPE E REQUERENTE JOSÉ RODRIGUES DUARTE, NOS
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TERMOS PROPOSTOS NA INFORMAÇÃO.----------------------------------------------------------26 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE

MARIA DE FÁTIMA GOMES MONTEIRO, NO ÂMBITO DO

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +"- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral quarenta e quatro mil e sessenta e um, barra
treze, datada de vinte e sete de fevereiro, a remeter ao executivo, para discussão e
votação, o relatório social respeitante ao pedido de apoio, por dificuldades económicas,
efetuado pela Munícipe Maria de Fátima Gomes Monteiro, para a compra de medicação. Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL. -------------------------------------------------------------------------------------27 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE ANA DA CONCEIÇÃO DE BESSA MOREIRA PACHECO, NO
ÂMBITO DO PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral quatro mil duzentos e noventa e cinco, datada
de vinte e sete de fevereiro, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório
social respeitante ao pedido de apoio, por dificuldades económicas, efetuado pela
Munícipe Ana da Conceição de Bessa Moreira Pacheco para a compra de medicação. -----Página 25 de 33
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Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL. ---------------------------------------------------------------------------------------28 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE

AGOSTINHO

DE

FREITAS

PEREIRA,

NO

ÂMBITO

DO

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral quatro mil quinhentos e trinta, datada de vinte
e sete de fevereiro, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social
respeitante ao pedido de apoio, por dificuldades económicas, efetuado pelo Munícipe
Agostinho de Freitas Pereira, para a compra de medicação. ---------------------------------------Colocado o assunto a votação, ---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL. ----------------------------------------------------------------------------------------

29 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA JOSÉ RIBEIRO MOREIRA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA
"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral quatro mil trezentos e trinta e um, datada de
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vinte e sete de fevereiro, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório
social respeitante ao pedido de apoio, por dificuldades económicas, efetuado pela
Munícipe Maria José Ribeiro Moreira, para a compra de medicação. ----------------------------Colocado o assunto a votação, ----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL. ---------------------------------------------------------------------------------------30 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA EDITE RODRIGUES ROCHA RIBEIRO, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA "PAREDES AJUDA + " - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral cinquenta e um mil quatrocentos e quinze,
barra treze, datada de dezoito de março, a remeter ao executivo, para discussão e votação,
o relatório social respeitante ao pedido de apoio, por dificuldades económicas, efetuado
pela Munícipe Maria Edite Rodrigues Rocha, para a compra de medicação. ------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL. ----------------------------------------------------------------------------------------
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31 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE MARIA DE LURDES OLIVEIRA FERRAZ, NO ÂMBITO DO
PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral onze mil cento e quarenta e três, datada de
dezassete de março, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social
respeitante ao pedido de apoio, por dificuldades económicas, efetuado pela Munícipe
Maria de Lurdes Oliveira Ferraz, para a compra de medicação. ----------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------32 - PEDIDO DE APOIO PARA MEDICAÇÃO, EM QUE É REQUERENTE
FELICIDADE JESUS MOREIRA SOUSA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA "PAREDES
AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral cinquenta mil cento e quinze, barra treze,
datada de dezoito de março, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório
social respeitante ao pedido de apoio, por dificuldades económicas, efetuado pela
Munícipe Felicidade de Jesus Moreira de Sousa, para a compra de medicação. --------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------Página 28 de 33
5/14,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 5/14
Data Reunião - 2014/03/25
_________________
_________________

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------33 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE

SOFIA MARIA CARDOSOS PEREIRA, NO ÂMBITO DO

PROGRAMA "PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral cinquenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e
nove, barra treze, datada de dezoito de março, a remeter ao executivo, para discussão e
votação, o relatório social respeitante ao pedido de apoio, por dificuldades económicas,
efetuado pela Munícipe Sofia Maria Cardoso Pereira, para a compra de medicação. --------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------34 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, EM QUE É
REQUERENTE ILÍDIO RAFAEL BARBOSA SOUSA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA
"PAREDES AJUDA +" - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Ação Social com o
número de identificação de processo geral mil quatrocentos e quatro, datada de catorze
de março, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social respeitante
ao pedido de apoio, por dificuldades económicas, efetuado pelo Munícipe Ilídio Rafael
Barbosa Sousa, para aquisição de cadeira de rodas. --------------------------------------------------Página 29 de 33
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Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O
REFERIDO PEDIDO DE APOIO NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DO
RELATÓRIO SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------35 - PEDIDO DE APOIO NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - ANULAÇÃO
DA DIVIDA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 DA
ALUNA MARIA EDUARDA OLIVEIRA MAGALHÃES - 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 onze mil duzentos e setenta e dois,
datada de dezoito de março, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o pedido
de anulação da dívida registada nos meses de fevereiro e março, relativa ao serviço de
refeições escolares referente à aluna Maria Eduarda Oliveira Magalhães.----------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE ANULAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DA
REFERIDA INFORMAÇÃO.---------------------------------------------------------------------------------
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36 - TRANSFERENCIA DE VERBAS PARA AS ESCOLAS DE PAREDES DO ENSINO
BÁSICO 2º E 3º CICLO E SECUNDÁRIO, INCLUÍNDO O COLÉGIO CASA MÃE,
PARA AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DO CADEIRA
PARADE NO ÂMBITO DA INICIATIVA "ART ON CHAIRS" - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião uma informação proveniente do Pelouro da Educação com o
número de identificação de processo geral onze mil duzentos e quarenta e três, datada de
dezoito de março, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o pedido de
transferência de verbas para as escolas do ensino básico, segundo e terceiro ciclos e
secundário, incluído o Colégio Casa Mãe, de acordo com o quadro constante da
informação e no âmbito da produção do Cadeira Parede e a minuta do protocolo para
desenvolvimento do Art On Chairs Internacional a celebrar entre o Município e as
referidas escolas.------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
TRANSFERÊNCIA DE VERBAS, BEM COMO A MINUTA DO PROTOCOLO A
CELEBRAR, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO.
MAIS DELIBEROU QUE, ATENDENDO À NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA
REVISÃO ORÇAMENTAL HOJE APROVADA E REMETIDA À ASSEMBLEIA
MUNICIPAL, E TENDO AINDA PRESENTE A URGÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA,
ESTA SE EFETIVE E SEJA POSTERIORMENTE RATIFICADA PELA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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37 - TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE GANDRA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desenvolvimento Municipal, com
o número de identificação de processo geral, cinco mil e sessenta e três, datada de quatro
de fevereiro, a remeter à aprovação do executivo, as partes escritas e desenhadas sobre
Toponímia na freguesia de Gandra, nomeadamente, Rua do Engenheiro, Rua do Campo,
Rua da Ribeira, Rua das Flores, Rua da Liberdade, Rua da Catequista Alcina, Rua
Cipriano Neves, Travessa de Guimbra, Travessa da Presa de Guimbra, Rua Sílvia
Cardoso, Rua do Muro e Rua Portela do Moinho.-----------------------------------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS PARTES
DESENHADAS SOBRE TOPONÍMIA NA FREGUESIA DE GANDRA NOS TERMOS
PROPOSTOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------38 - PROCESSOS DE PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
identificação de processo geral, onze mil seiscentos e dois, datada de dezanove de março,
a remeter, à apreciação do executivo, 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 PROPOSTAS DE DECISÃO,
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COM AS QUAIS SE CONCORDA, DEFERIR O PEDIDO DE ERMELINDA FERREIRA
NUNES E MARIDO ANTÓNIO ARLINDO GOMES MOREIRA, BEM COMO
INDEFERIR O PEDIDO DE CÉLIO JORGE OLIVEIRA DA SILVA. ------------------------------

--- 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, 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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