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QUADRIÉNIO 2013/2017
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES,
REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2014

--- Aos dezasseis dias do mês de Julho 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
SÁ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- Sendo catorze horas e 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 José Sá o qual disse que o PS pretendia a
aprovação de um voto de louvor para o jovem atleta de Louredo, deste concelho, Miguel
Borges, pela conquista do campeonato nacional de 3.000 metros obstáculos na classe de
sub23.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou seguidamente a palavra a senhora Vereadora Dra. Beatriz Meireles tendo dito
que, apesar do Tribunal de Paredes com a reforma implementada ter perdido
competências, tal não invalida que a Câmara Municipal deva tomar medidas para que
mantenha a dignidade das escadarias de acesso ao mesmo.----------------------------------------Tomou a palavra o senhor Vereador Dr. Manuel Fernando tendo dito que o procedimento
para a realização dos trabalhos a que se reporta a senhora Vereadora já foi aberto.
Continuando disse que o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida afirmou numa
entrevista que concedeu a um jornal partidário – “Alternativa” – e passou a citar
“Fizemos escolas só a pensar na beleza estética, mas não funcionais e que vão ter custos
de manutenção enormes no futuro. Ainda agora vai gastar-se 500.000,00 € para construir
abrigos exteriores nos Centros Escolares que deveriam ter sido logo projetados desde
início.”. Ora, como referiu, isso não corresponde minimamente à verdade pois, através do
recurso a ajustes diretos, que tanto têm sido criticados e sempre mereceram a oposição do
PS, a Câmara Municipal consultou diversas empresas, tendo dado preferência àquelas
sediadas em Paredes e o valor global para a construção de todos os alpendres, tendo
sublinhado de todos, é de 153.084,00 €, ou seja, muito longe dos 500.000,00 € a que o
senhor Vereador se refere naquela entrevista.----------------------------------------------------------Novamente no uso da palavra o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida disse que
estranha que só agora seja posta em causa aquela sua afirmação pois que a mesma já foi
proferida aquando da aprovação do Orçamento da Câmara Municipal para o ano em
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curso e é nesse mesmo documento que é inscrita a verba de 500.000,00 € para a realização
dessas obras, pelo que não foi ele que criou o número foi quem elaborou e aprovou o
orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Voltando ao uso da palavra o senhor Vereador Dr. Manuel Fernando disse que se trata,
como é indicado na lei, de documento previsionais e por essa mesma razão esse valor
indicado era uma mera estimativa, não devendo o PS generalizar as situações facto que
poderia, caso o PSD pretendesse usar o mesmo caminho trilhado pelo PS, fazer-se tornar
público que este partido votou contra o ajuste direto da reparação das construções préfabricadas cedidas às famílias lesadas pela intempérie que assolou Paredes no ano
passado, quando de facto apenas a empresa convidada estava habilitada em termos
formais para fazer aquele trabalho pelo facto de ser a que forneceu as habitações à
Fundação PT que as cedeu. ---------------------------------------------------------------------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Pedro Mendes que disse que o que acabamos
de assistir é o corolário da chicane política a que o PS já nos tem habituado através do
ataque permanente à política de educação prosseguida e bem por esta Câmara Municipal.
Continuando disse que o PS pretende esconder que de facto a qualidade de ensino nas
escolas públicas de Paredes é excelente, não só pela elevada qualidade dos seus
trabalhadores, docentes e não docentes, mas também e muito pela qualidade dos
equipamentos com que o PS dotou o concelho. Ainda no uso da palavra disse que
também se associa e pretende parabenizar o atleta a que se referiu o senhor Vereador José
Sá, propondo da mesma forma que seja também louvada a atleta Leonor Bessa que se
sagrou campeã nacional de golfe no seu escalão etário.----------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal tendo dito que o Tribunal de
Paredes perdeu de facto algumas competências mas ganhou outras como uma secção
central do DIAP que terá 10 magistrados, competências estas que não estavam previstas
no novo mapa judiciário mas que, com muito trabalho de persuasão por parte da Câmara
Municipal se conseguiu que fosse atingido esse fim. Disse ainda que se associa a qualquer
uma das propostas de voto de louvor pelo efetivo mérito dos atletas.---------------------------COLOCADO

À

VOTAÇÃO

A

CÂMARA

MUNICIPAL

DELIBEROU

POR

UNANIMIDADE APROVAR DOIS VOTOS DE LOUVOR, RESPETIVAMENTE PARA O
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ATLETA MIGUEL BORGES E A ATLETA LEONOR BESSA. -------------------------------------2 - PROPOSTA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 2014/07/02 PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente a ata da última reunião do Executivo Municipal, realizada no dia dois de
julho em curso, e cuja cópia foi enviada a todos os membros deste órgão.----------------------No período de discussão do presente assunto o senhor diretor do DAJAF informou que,
por se ter verificado um erro material no ponto 16 da ata de 18 de junho, se procedeu à
retificação desse erro, corrigindo-se assim os documento já publicitados por forma a
estarem conformes o sentido real da deliberação tomada neste ponto. --------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A ATA DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014/07/02.---------------------------------------------------------------3 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - PARA CONHECIMENTO

Foi presente à reunião o resumo diário de tesouraria referente ao dia quinze de julho
corrente, tendo a Câmara tomado conhecimento da existência dos seguintes saldos: --------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: um milhão, seiscentos e sessenta e um mil trezentos e
cinquenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos.------------------------------------------OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: dois milhões cento e sessenta e oito mil
quatrocentos e sete euros.------------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------4 - PAGAMENTOS PARA CONHECIMENTO
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Foi presente à reunião, por despacho do Senhor Diretor do Departamento de Assuntos
Jurídicos, Administrativos e Financeiros, datado de dez do corrente mês, a relação de
pagamentos efetuados de vinte e três de junho a quatro de julho do corrente ano. ----------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------5 - MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO 12ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL ANO 2014
-

MODIFICAÇÃO

ORÇAMENTAL

-

AO

ORÇAMENTO

MODIFICAÇÃO

DA
AO

DESPESA
PLANO

11ª

ALTERAÇÃO

PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS 10ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - MODIFICAÇÃO AO PLANO
DE ATIVIDADES

MUNICIPAIS 8ª

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL

- PARA

CONHECIMENTO

Para conhecimento, foi presente à reunião, a modificação ao orçamento - 12ª alteração
orçamental ano 2014; modificação ao orçamento da despesa - 11ª alteração orçamental;
modificação ao plano plurianual de investimentos - 10ª alteração orçamental e
modificação ao plano de atividades municipais - 8ª alteração orçamental.----------------------A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.-------------------------------------------6 - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE OURO DO MUNICÍPIO - PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, para discussão e votação, uma proposta do Senhor Presidente, no
sentido de atribuir a Medalha de Ouro do Município à Caixa de Crédito Agrícola de
Paredes; Henrique Pereira da Silva (Pintor); João Barbosa (Automobilismo); Zeferino
Coelho (Editor); Engenheiro Matos Gil; Professor Jorge Manuel Martins; Pólo Aquático de
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Paredes; Associação de Município do Vale do Sousa; Centro de Formação Profissional das
Indústrias da Madeira e Mobiliário e Colégio Casa Mãe.--------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que, embora reconheça que certamente a Câmara Municipal fez o seu trabalho
reunindo todas as razões que justificam a atribuição das medalhas, seria de facto
necessário que essa fundamentação tivesse sido entregue a todos os membros deste
executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal tendo dito que concorda e
deu instruções nesse sentido, sendo que, porque, como referiu o senhor Dr. Luciano
Gomes, por apenas estar a faltar concluir os textos relativamente a um dos agraciados, o
senhor Presidente fez a explicação verbal das razões que fundam a atribuição destas
medalhas, afirmando que, muitas outras personalidades merecem esta honra, contudo
não é correto que se faça a atribuição a todos de uma só vez, sem contudo isso significar
qualquer desprimor daqueles a quem ainda este galardão não foi atribuído. -----------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR A
PROPOSTA APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE.------------------------------------7 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À AEPAREDES PARA A REALIZAÇÃO DO
EVENTO FUNPARK PAREDES - ART-ON-CHAIRS - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente em reunião e para efeitos de ratificação, despacho exarado pelo senhor
Presidente da Câmara, aposto sobre requerimento apresentado pela empresa
adjudicatária do contrato de prestação de serviços denominado “Desenvolvimento de
Ações de Comunicação e Divulgação do Art-On-Chairs Internacional junto da População
Local”, no qual, por razões de urgência na tomada de decisão, foi atribuído à Associação
Empresarial de Paredes um subsídio pelo valor de 34,747.50€. ------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Presidente explicou que a Câmara
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Municipal foi confrontada com a rotura financeira do promotor do evento e, porque é do
sentimento geral que seria de todo vantajoso prosseguir com o mesmo, foi decidido, por
razões de urgência, solicitar à associação empresarial que assumisse o encargo das
contratações em falta, atribuindo-lhe a Câmara Municipal um subsídio equivalente ao
encargo que aquela teve de suportar para o efeito. Contudo, como referiu, a Câmara
Municipal não deixará de encetar todos os esforços, se necessário pela via judicial, para
ser ressarcida dos prejuízos que teve, sobretudo os de natureza pecuniária.-------------------Foi dada a palavra ao senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida que disse que,
independentemente do sentido de voto do PS neste ponto, reconhecem o mérito da
iniciativa que veio assim colmatar uma necessidade e uma carência há muito sentida
neste âmbito. De todo o modo, como referiu, esta rotura financeira do promotor veio a
dar razão às questões colocadas pelo PS aquando da sua contratação que, desde logo,
colocou a dúvida do mérito da contratação de uma empresa constituída quinze dias antes
de ser contratada, quando de facto haveria associações do concelho que poderiam muito
bem ter realizado o evento. Desta forma, como disse, compreendem a lógica da atribuição
do subsídio e compreendem que sem ele estaria comprometida a concretização do evento
que é meritório, mas o seu sentido de voto, pelas razões apontadas, será contra. ------------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 EXARADO
RECONHECENDO ASSIM A URGÊNCIA E O MÉRITO NA TOMADA DE DECISÃO. --8 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO – AJUSTE
DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NACIONAL E
INTERNACIONAL, DE PEÇAS DE MOBILIÁRIO NO ÂMBITO DO EVENTO ART
ON CHAIRS INTERNATIONAL - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral vinte e oito mil setecentos e trinta e seis,
datada de onze de julho corrente, a remeter, no âmbito do procedimento, por ajuste
direto, para aquisição de Serviços de Transporte, Nacional e Internacional, de peças de
mobiliário no âmbito do evento Art On Chairs International , os elementos necessários à
emissão de parecer prévio vinculativo.-------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que o PS vai infletir ligeiramente o seu sentido de voto nestas matérias e, assim e a
partir da presente data, apenas votará contra os ajustes diretos, quando não for convidada
mais do que uma empresa, e que, quando foram convidadas mais do que uma, sobretudo
se forem do concelho e quando estiver assegurada a sã concorrência e a defesa do
interesse público, o seu sentido de voto será distinto do que tem vindo a acontecer com os
ajustes diretos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Tomou a apalavra o senhor Presidente da Câmara tendo dito que se congratula com esta
mudança de atitude do PS pois que é sempre essa a preocupação do PSD e desta Câmara
Municipal e que, no caso em concreto, apenas foi convidada a Urbanos porque o preço
que esta apresenta para o serviço é indubitavelmente inferior ao preço corrente no
mercado, isto porque a empresa faz questão de estar de alguma forma ligada ao evento
Art-on-Chairs e apenas não é um dos promotores do evento porque a legislação
internacional não permite que o seja desde que seja uma das entidades contratas no
âmbito do projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------9 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE
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SERVIÇOS DE CONSULTORIA, COORDENAÇÃO EDITORIAL E REVISÃO DE
CONTEÚDOS

DOS

CATALOGOS

DO

EVENTO

ART

ON

CHAIRS

INTERNATIONAL - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação da Divisão de Aprovisionamento e Património
com o número de identificação do processo geral vinte e oito mil setecentos e noventa e
nove, datada de onze de julho corrente, a remeter, no âmbito do procedimento, por ajuste
direto, para aquisição de Serviços de Consultoria, Coordenação Editorial e Revisão de
Conteúdos dos Catálogos do Evento Art On Chairs International, os elementos
necessários à emissão de parecer prévio vinculativo.-------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que, desde o presente ponto até ao número 12 da presente ordem de trabalhos, o
sentido de voto do PS será contra pelas razões apontadas no ponto anterior desta mesma
ordem de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------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.-------------------------------10 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO,
MONTAGEM E TRANSPORTE DE PROJETO EXPOSITIVO DA EXPOSIÇÃO
"COMO SE PRONUNCIA DESIGN EM PORTUGUÊS?", INTEGRADA NO EVENTO
ART ON CHAIRS INTERNACIONAL - PROCº MP/1206/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 vinte e oito mil, setecentos e vinte seis,
datada de onze de julho corrente, a remeter, no âmbito do procedimento, por ajuste
direto, para aquisição de Serviços de Construção, Montagem e Transporte de Projeto
Expositivo da Exposição “Como se pronuncia Design em português?”, integrada no
Evento Art On Chairs Internacional, 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, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------11 - AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE MARCA DE MOBILIÁRIO ASSOCIADA AO EVENTO
ART ON CHAIRS INTERNACIONAL - PROCºMP/1209/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 vinte e oito mil oitocentos e treze,
datada de onze de julho corrente, a remeter, no âmbito do procedimento, por ajuste
direto, para aquisição de Serviços de Criação e Desenvolvimento de Marca de Mobiliário,
associada ao Evento Art On Chairs Internacional, 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, EMITIR PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO REFERENCIADA.-------------------------------Página 11 de 21
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12

-

AJUSTE

DIRETO

PARA

AQUISIÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS ESPELHOS DE ÁGUA FRONTAIS AO EDIFICIO DOS
PAÇOS DO CONCELHO - PROCº MP/1203/AD/S 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 vinte e cinco mil quinhentos e quatro,
datada de onze de julho corrente, a remeter, no âmbito do procedimento, por ajuste
direto, para aquisição de Serviços de Impermeabilização dos Espelhos de Água Frontais
ao Edifício dos Paços do Concelho, os elementos necessários à emissão de parecer prévio
vinculativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Manuel Fernando
disse que gostava de realçar o facto de grande parte destes trabalhos estarem a ser feitos
com os próprios trabalhadores da Câmara Municipal e apenas se necessitar de contratar
fora aqueles que, por razões de ordem técnica, não podem ser feitos por aqueles. -----------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 - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DO CONCURSO INTERNACIONAL DE DESIGN DESIGN COMPETITION 2014 (IDC), NAS CATEGORIAS DE BEING & REFLETING
E DINING & LIVING - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, para discussão e votação, um e-mail, datado de onze de julho
corrente, onde é proposto, no âmbito do Concurso Internacional de Design, a atribuição
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de dois prémios, cada um com o valor de dez mil euros, aos seguintes vencedores:
Categoria Being&Reflecting – Paulo António Ferreira Neves e Categoria Dining&Living a
Matthias Lehner.------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, ATRIBUIR A PAULO
ANTÓNIO FERREIRA NEVES E MATTHIAS LEHNER, UM PRÉMIO NO VALOR DE
DEZ MIL EUROS CADA, NO ÂMBITO DO CONCURSO INTERNACIONAL DE
DESIGN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 - CADUCIDADE DO PROCESSO 298/10P EM NOME DE NUNO FILIPE DAVID
DA SILVA - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, um parecer proveniente da Divisão de Planeamento e Gestão
Urbanística, datado de vinte e seis de junho findo, a remeter ao executivo, para discussão
e votação, o processo número duzentos e noventa e oito barra dez P, em que é requerente
Nuno Filipe David da Silva, para que seja declarada a sua caducidade.-------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, DECLARAR A
CADUCIDADE DO PROCESSO 298/10P, EM NOME DE NUNO FILIPE DAVID DA
SILVA, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS CONSTANTES DA INFORMAÇÃO
TÉCNICA QUE SUPORTA A PRESENTE DECISÃO.------------------------------------------------15 - PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TRSU - DIFICULDADES
ECONÓMICAS - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Ambiente, Divisão do Ambiente,
com o número de identificação de processo geral vinte e oito mil cento e vinte e cinco,
datada de oito de julho corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, sete
pedidos de isenção da tarifa de resíduos sólidos urbanos e perdão de dívidas existentes,
objeto de parecer técnico favorável pelo Pelouro da Ação Social.---------------------------------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 A MESMA SE APLIQUE,
CONFORME A INFORMAÇÃO APRESENTADA.---------------------------------------------------16 - PEDIDO DE COLOBORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA MINI FEIRA DA
SAÚDE - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião e para efeitos de ratificação, despacho exarado pelo senhor
Presidente da Câmara, datado de onze de julho corrente, aposto na informação
proveniente do Pelouro da Saúde, com o número de identificação de processo geral
número vinte e sete mil novecentos e sessenta e sete, datada de oito de julho corrente, na
qual informa que o Centro de Formação Ideia XXI, pretende realizar uma Feira da Saúde,
no dia 25 de julho corrente, das dez horas às catorze horas, no Parque José Guilherme,
com o objetivo de esclarecer a comunidade sobre a importância dos determinantes de
saúde e bem estar da população e fomentar a qualidade de vida dos munícipes, através
da promoção da saúde e da prevenção da doença, solicitando, desta forma, a isenção de
taxas e licenças para ocupação do Parque José Guilherme.------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------Página 14 de 21
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE RATIFICAR O
DESPACHO EXARADO QUE ISENTOU DE TAXAS O CENTRO DE FORMAÇÃO IDEIA
XXI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS NO RASTREIOS VISUAIS
GRATUITOS PELO CENTRO ÓPTICO VALE DO SOUSA - PARA RATIFICAÇÃO

Foi presente à reunião e para efeitos de ratificação, despacho exarado pelo senhor
Presidente da Câmara, datado de onze de julho corrente, aposto na informação
proveniente do Pelouro da Saúde, com o número de identificação de processo geral
número vinte e oito mil cento e oitenta e três, datada de nove de julho corrente, na qual
informa que o Centro Óptico Vale do Sousa, pretende realizar rastreios visuais gratuitos
nos dias 19 e 20 de julho, no Parque José Guilherme, solicitando, desta forma, a isenção de
taxas e licenças para ocupação do Parque José Guilherme.------------------------------------------Colocado o assunto a votação,------------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE RATIFICAR O
DESPACHO EXARADO QUE ISENTOU DE TAXAS O CENTRO ÓPTICO VALE DO
SOUSA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE

ARMINDA CONCEIÇÃO FERREIRA SOUSA, 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, vinte mil e sessenta e cinco, datada de sete de julho
corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e respetivo
parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em que é
Página 15 de 21
14/14,1

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL nº 14/14
Data Reunião - 2014/07/16
_________________
_________________

requerente Arminda Conceição Ferreira Sousa, da freguesia de Duas Igrejas.-----------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR ARMINDA
CONCEIÇÃO FERREIRA SOUSA, ATÉ AO VALOR LIMITE DE CEM EUROS, AO
ABRIGO DO PROGRAMA PAREDES AJUDA +, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO
RELATÓRIO SOCIAL.--------------------------------------------------------------------------------------19 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE ROSA CAMILA DE SOUSA BARBOSA NUNES, 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 nove mil trezentos e cinquenta e seis, datada
de quatro de julho corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório
social e respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de
medicação, em que é requerente Rosa Camila de Sousa Barbosa Nunes, de Mouriz.--------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR ROSA CAMILA DE
SOUSA BARBOSA NUNES, ATÉ AO VALOR LIMITE DE DUZENTOS E CINQUENTA
EUROS, AO ABRIGO DO PROGRAMA PAREDES AJUDA +, NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL.----------------------------------------------------------20 - PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE EVA DEOLINDA MOREIRA DA SILVA, NO ÂMBITO DO
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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, vinte mil seiscentos e quarenta, datada de nove de julho
corrente, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e respetivo
parecer técnico, referente ao pedido de apoio para aquisição de medicação, em que é
requerente Eva Deolinda Moreira da Silva, da freguesia de Rebordosa.-------------------------Colocado o assunto a votação,---------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EFETUADO POR EVA DEOLINDA
MOREIRA DA SILVA, ATÉ AO VALOR LIMITE DE SETENTA EUROS, AO ABRIGO DO
PROGRAMA PAREDES AJUDA +, NOS TERMOS E FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO
SOCIAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 - PEDIDO DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO, EM QUE É
REQUERENTE JOAQUIM BARROS MARTINS DA FREGUESIA DE LORDELO
DECORRENTE DA INTEMPÉRIE - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro de Ação Social, com o número de
identificação de processo geral, seis mil oitocentos e cinquenta e seis, datada de doze de
junho findo, a remeter ao executivo, para discussão e votação, o relatório social e
respetivo parecer técnico, referente ao pedido de apoio para reconstrução de habitação,
em que é requerente Joaquim Barros Martins, da freguesia de Lordelo.--------------------------

Colocado o assunto a votação,-------------------------------------------------------------------------------
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A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR O PEDIDO
DE APOIO PARA RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DO MUNÍCIPE JOAQUIM
BARROS MARTINS, NO VALOR DE CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA
EUROS, PAGÁVEL À JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO, NOS TERMOS E
FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO SOCIAL APRESENTADO.----------------------------------22 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE TRANSPORTE PARA A APADIMP - PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, para discussão e votação, uma informação proveniente do Pelouro
da Educação, com o número de identificação de processo geral, vinte e seis mil seiscentos
e setenta e seis, datada de um de julho corrente, a remeter, à semelhança de anos
anteriores, as minutas dos protocolos de colaboração para realização de transporte para a
APADIMP – Associação de Pais e Amigos dos Diminuídos Mentais de Penafiel, a celebrar
com a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Vilela, Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Paredes e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Cete.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, -----------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, APROVAR AS
MINUTAS DOS CONTRATOS DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE PARA A APADIMP, NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO ACIMA
REFERIDA.------------------------------------------------------------------------------------------------------23 - PROCESSOS DE ISENÇÃO DE TAXA PARA O ANO LETIVO 2014-2015 - PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, uma informação do Pelouro do Desporto, com o número de
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identificação de processo geral, vinte e oito mil trezentos e trinta e cinco, datada de nove
de julho corrente, a remeter, à apreciação do executivo, nove pedidos de isenção de taxa
de frequência nas Piscinas Municipais para o ano letivo de 2014-2015, acompanhados do
relatório social e respetivo parecer técnico, emitidos pelo Pelouro de Ação Social.-----------Colocado o assunto a votação,-------------------------------------------------------------------------------

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, E TENDO POR BASE
AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE SUSTENTAM AS RESPETIVAS PROPOSTAS DE
DECISÃO, COM AS QUAIS SE CONCORDA, DEFERIR OS PEDIDOS DE: MARIA JOSÉ
DA ROCHA PINTO TEIXEIRA; ALEXANDRA CÂNDIDA MOREIRA PEREIRA E
FILHA CÁTIA SOFIA PEREIRA DA COSTA; TERESA FERREIRA MOREIRA; CARLA
MARIA FERREIRA DE PINHO; MARIA AURORA COSTA FERREIRA SOARES; LAURA
MARIA CARDOSO MENDES; ISABEL MARIA COELHO MOREIRA - FILHO MENOR:
JOÃO ALEXANDRE MOREIRA SANTOS; MARIA ROSA MARTINS LEAL E
FERNANDA MARIA PACHECO COELHO – FILHA MENOR ANA FILIPA PACHECO
MARQUES.------------------------------------------------------------------------------------------------------24

-

AQUISIÇÃO

DE

SERVIÇOS

DESPORTIVOS

(AULAS

DIFERENTES

MODALIDADES)- PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

Foi presente à reunião, para discussão e votação, uma informação do Pelouro do
Desporto, com o número de identificação de processo geral, vinte e oito mil quatrocentos
e dezassete, datada de nove de julho corrente, a remeter, no âmbito do procedimento para
Aquisição de Serviços Desportivos (Aulas Diferentes Modalidades), os elementos
necessários à emissão de parecer prévio vinculativo.-------------------------------------------------No período de discussão do presente assunto o senhor Vereador Dr. Alexandre Almeida
disse que este é um ponto em que o PS vai votar a favor, mesmo tratando-se de ajuste
direto porque está demonstrada a consulta a várias empresas, apenas lamentando que
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não tenham sido convidadas empresas do concelho.-------------------------------------------------O senhor Vereador Cândido Barbosa disse que apenas não foram convidadas porque
num contacto informal não demonstraram interesse em o serem. --------------------------------Colocado o assunto a votação, --------------------------------------------------------------------------A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, EMITIR PARECER
FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM TÍTULO
REFERENCIADA, SUJEITO A BOA CABIMENTAÇÃO. --------------------------------------------

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

---Sendo quinze horas e vinte 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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