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EDITAL 

HUMBERTO FERNANDO LEÃO PACHECO DE BRITO, PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA, FAZ SABER, em 

cumprimento do disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a 

Câmara Municipal em sua reunião ordinária realizada em 20 de março de 2017, cuja 

ata foi aprovada na mesma reunião, tomou as seguintes deliberações: ------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Sendo a segunda reunião do mês, e por isso 

pública, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a palavra ao público presente.  

Usaram da palavra: O Senhor José Augusto Matos Brandão, da freguesia de 

Carvalhosa, que abordou assuntos diversos, designadamente relacionados com 

arruamentos do concelho e a necessidade de intervenção na rede de água e 

saneamento. O Senhor Fernando Humberto Gomes Martins, da freguesia de Paços 

de Ferreira para lamentar a existência de um “monte de terra” no parque urbano 

questionando quando é que o Município pretende removê-lo. Lamentou, ainda, que 

nos rios exista tanto lixo e esgotos. Por último solicitou auxílio económico para um 

utente, que o acompanhou que se encontra em estado de extrema necessidade. -------- 

O Senhor Presidente da Câmara tomou as anotações necessárias e deu as explicações 

devidas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Atribuição de Subsídio à associação "Os Pecaninos"; ---------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

proposta nº 08/2017, registada sob o nº 602, em 15/02/2017, proveniente da 

Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Atribuição de Subsídio à associação "CEMTRELA"; ---------------------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

proposta nº 10/2017, registada sob o nº 934, em 15/03/2017, proveniente da 

Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Abastecimento de água para consumo público e recolha, tratamento e rejeição 

de efluentes do Concelho de Paços de Ferreira - Tarifário 2017; --------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

proposta nº 11/2017, registada sob o nº 941, em 15/03/2017, proveniente da 

Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção, dos Senhores Vereadores do 

Partido Social Democrata, concordar com a proposta apresentada, nos seus precisos 

termos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Dr. António Coelho ditou para a acta o seguinte “O PSD está 

interessado em defender os interesses do município e da população do concelho. ----- 

Mas é importante sabermos qual é o valor atribuído às propostas e deliberações que 

tem vindo a ser apresentadas e tomadas. ----------------------------------------------------- 

O contrato de concessão de abastecimento de água para consumo público e recolha, 

tratamento e rejeição de efluentes, já mereceu do Dr. Humberto Brito, um conjunto 

de deliberações e comunicações públicas que não permite saber qual delas se deve 

considerar e levar a sério. ---------------------------------------------------------------------- 

Em 7 de Setembro de 2015, foi aprovado pela maioria socialista, sob a proposta do 

Sr. Presidente da Câmara, "O resgate da concessão e gestão de sistemas de 

abastecimento de água para consumo público e recolha, tratamento e rejeição de 
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efluentes do concelho de Paços de Ferreira", que correspondia à promessa de 

"remunicipalização". ---------------------------------------------------------------------------- 

Perguntamos: O Sr. Presidente abandonou a promessa eleitoral de remunicipalizar a 

concessão? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Em 5 Novembro de 2015, foi anunciado pelo Sr. Presidente, numa comunicação ao 

concelho, via Rádio Clube de Paços de Ferreira e outros meios de comunicação 

social local, regional e nacional, que a água ia baixar para metade do preço, em 

2016. Esse acordo constava de um “memorando de entendimento” celebrado entre o 

município de Paços de Ferreira e a Concessionária Águas de Paços de Ferreira. De 

acordo com esse memorando "o aditamento ao contrato só produzirá os seus efeitos 

se for emitido visto ou declaração de conformidade pelo Tribunal de Contas, 

aprovado o Plano de Ajustamento Municipal pelo Fundo de Apoio Municipal e 

emitido parecer favorável pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O “memorando de entendimento” e o alegado novo tarifário foram aprovados pela 

maioria socialista. -------------------------------------------------------------------------------- 

Em Junho de 2016, o prazo de validade do “memorando de entendimento” foi 

prorrogado pelo período de 3 meses. ---------------------------------------------------------- 

Terminado o prazo de validade do “memorando de entendimento” nada mais foi dito 

sobre as negociações e apesar de solicitado o documento, alegadamente assinado 

pelas partes, nunca foi exibido e muito menos disponibilizado. --------------------------- 

Perguntamos: O memorando está em vigor, existe novo memorando ou outro acordo 

que sustente a proposta agora apresentada? ------------------------------------------------- 

No início do ano, numa comunicação realizada em conferência de imprensa dada 

pelo Sr. Presidente foi anunciado que a partir de 1 de maio de 2017 o preço da água 
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ia baixar para metade e a tarifa de disponibilidade seria eliminada. Mais ainda, 

enviou um info-mail à população a comunicar essa decisão. Foi ainda referido que a 

decisão tinha sido da câmara municipal. ----------------------------------------------------- 

Os Vereadores do PSD desconhecem qual o valor que o Sr. Presidente dá ao órgão 

Câmara Municipal, a que preside. O Sr. Presidente não precisou de colocar este 

assunto à consideração da Câmara Municipal para o discutir, apreciar e deliberar. 

Perguntamos: Qual o acordo, memorando ou “estudos económico-financeiros” que 

sustentam esta proposta e quais as formalidades legais que terão de ser cumpridas? 

Perante esta série de deliberações não executadas, de comunicações contraditórias e 

de omissões, não estão reunidas condições objectivas e regulamentares para votar de 

outra forma que não seja a abstenção.”------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a acta o seguinte: “Face às declarações 

que antecedem os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata mostram que 

não têm interesse em fazer baixar o preço da água no concelho, garantindo, que 

todos os cidadãos possam ter acesso a um bem público necessário, a um preço justo 

e equilibrado. Mais: os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, formal e 

informalmente, foram conhecedores de todo o processo negocial, recebendo toda a 

documentação existente no âmbito das negociações entre a Câmara Municipal e a 

Concessionária, pelo que, estão na posse de todos os dados e informações que lhes 

permita ter uma opinião informada sobre a proposta trazida à discussão e votação. 

Por isso, o voto de abstenção dos Senhores Vereadores do Partido Social 

Democrata, mais do que revelar o desinteresse com que o Partido Social Democrata 

sempre tratou os cidadãos de Paços de Ferreira, obrigando-os a pagar a água mais 

cara de Portugal, é um ato de profunda cobardia política.”.------------------------------- 
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O Senhor Vereador Dr. António Coelho ditou para a acta o seguinte: “Os 

Vereadores do Partido Social Democrata perante as declarações do Senhor 

Presidente, designadamente quando refere que “os Vereadores do Partido Social 

Democrata estão na posse de toda a informação que permita uma opinião 

informada”, convém esclarecer que os documentos e as informações formais e 

informais, sustentaram, sim, outras deliberações que foram tomadas pela Exma. 

Câmara Municipal. A proposta agora apresentada, tal como diz o próprio Senhor 

Presidente da Câmara, implica um conjunto de alterações relativamente ao 

Memorando de Entendimento, que foi disponibilizado a esta Câmara Municipal. Os 

documentos conhecidos a título superveniente, nomeadamente da DBO e da Dra. 

Sofia Galvão Teles não estão associados ao respetivo memorando e esta proposta, 

não os identifica como suporte.”. -------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara solicitou, à Dra. Fernanda Monteiro, uma cópia do 

Memorandum de Entendimento assinado, a fim de ser disponibilizado aos Senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, o que foi feito. ---------------------------------- 

O Senhor Vereador Dr. António Coelho ditou para acta o seguinte: “Agradecemos a 

disponibilização deste documento, se já o tivéssemos em nossa posse, teria evitado 

esta discussão” ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a acta o seguinte: “Com a antecedente 

declaração de voto, fica claro que, se o Partido Social Democrata ganhar as eleições 

autárquicas, em Paços de Ferreira, o preço da água voltará a ser o mais caro de 

Portugal.”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Dr. António Coelho, ditou para a acta o seguinte “Esta 

afirmação é a afirmação de quem não está seguro, quer assustar os cidadãos e levá-
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los, engenhosamente, a aceitar qualquer solução, independentemente das 

convicções.”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a acta o seguinte “As minhas afirmações 

baseiam-se na realidade, porquanto o Partido Social Democrata pôs os cidadãos a 

pagar a água mais cara de Portugal. Aliás, no que diz respeito à concessão da água, 

são bem conhecidas as decisões do Partido Social Democrata e as consequências 

que elas tiveram, para a população do concelho”. Mais manifestou o Senhor 

Presidente da Câmara que os serviços lhes disponibilizassem os documentos 

referentes à negociação dos terrenos para o IKEA, em que o Vereador Dr. António 

Coelho teve participação. ------------------------------------------------------------------------ 

Atribuição de votos de louvor e reconhecimento a empresas e empresários que 

operam no território de Paços de Ferreira; ----------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

Proposta nº 12/2017, registada sob o nº 943, em 15/03/2017, proveniente da 

Presidência. ----------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por escrutínio secreto e por unanimidade, concordar, ponto a 

ponto, com a totalidade da proposta apresentada, nos seus precisos termos. ------------ 

Atribuição de Subsídio à Federação Portuguesa de Matraquilhos e Futebol de 

Mesa; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma Proposta, registada sob o nº 834, em 08/03/2017, proveniente da Vereação. ------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. -----------------------------------------------------------------------------

Atribuição de Subsídio para o Festival Walk & Dance; -------------------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma Proposta, registada sob o nº 918, em 14/03/2017, proveniente da Vereação. ------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Atribuição de Subsídio à Escola EB 2,3 de Eiriz; ---------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma Proposta, registada sob o nº 916, em 14/03/2016, proveniente da Vereação. ------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Protocolo de Colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo 

Regional do Norte; ------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma Proposta, registada sob o nº 883, em 10/03/2017, proveniente da Vereação. ------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara manifestou voto de louvor e reconhecimento à 

Vereadora Dra. Filomena Silva, por ter conseguido este serviço para a população de 

Paços de Ferreira, no que foi acompanhado pelos Senhores Vereadores Dr. Paulo 

Sérgio Barbosa, Dr. Joaquim Sousa, Dr. Antonio Coelho, Dra. Alice e Dr. Marques 

Pereira ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de certidão reconhecimento de interesse público municipal - requerida 

por Cobaburg - Indústria de Mobiliário, Lda; ------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal um 

requerimento, registado sob o nº 3826, em 03/03/2017. ------------------------------------
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A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse público municipal do 

respetivo estabelecimento industrial. ---------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal deliberou ainda, por unanimidade, submeter a referida proposta 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para os devidos efeitos legais. ------ 

Contratos de Aquisição de Serviços - meses de fevereiro e março; ------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 854 de 09/03/2017, proveniente do Oficial Público. ---- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, tomar conhecimento. ----------------------------- 

Veículos abandonados - Aquisição por ocupação - Destino----------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 168, de 21/02/2017, proveniente da DOM-E.------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, pelo 

Senhor Director do DAJF, nos seus precisos termos.---------------------------------------- 

Execução da empreitada de "Construção da Capela Mortuária de Paços de 

Ferreira" - Abertura de procedimento por concurso público - 4/E/2017; ---------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 129, de 09/02/2017, proveniente da DOM-R.------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos.----------------------------------------------------------------------------- 

Plano de sinalização temporário das infraestruturas associadas ao reservatório 

R21 - Zona de Sanfins; ------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 221, de 09/03/2017, proveniente da DOM-R.------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Plano de sinalização temporário para corte de estrada na Avenida dos 

Templários; -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 239, de 15/03/2017, proveniente da DOM-R.------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de Certidão de Compropriedade (AUGI) requerida por Luís Augusto 

Ferreira - PC 29/2017; ------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, o 

requerimento registado sob o nº 446, em 08/03/2017, do Proc.º PC 29/2017, 

proveniente da DOP. -----------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao requerido. --------- 

Cedência de terreno para integrar no domínio público - requerente Abel 

Martins - Indústria de Mobiliário, Lda (P.O. 45/2016); -------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma informação proveniente da DOP. -------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação prevista no processo de obras 

45/2016 em nome de Abel Martins – Indústria de Mobiliário, Lda, para ser integrado 

no domínio público indisponível, nos termos preconizados na informação supra.  

Alteração no parque de estacionamento no Centro Escolar de Freamunde; ------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 771, de 02/03/2017, proveniente da DPGU. -------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com as propostas apresentadas, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação da Comissão Municipal de Toponímia de 01 de fevereiro de 2017;--- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 733, de 24/02/2017, proveniente da DPGU. -------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com as propostas apresentadas, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Requalificação do Centro Urbano de Freamunde - Fase I; ---------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 901, de 13/03/2017, proveniente da DPGU. ------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

seus precisos termos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 

1º ciclo do ensino básico - ano letivo de 2015/2016 - Adenda ao Contrato n.º 

417/2009, celebrado entre Direção Regional de Educação do Norte e o Município 

de Paços de Ferreira, publicado no Diário da República n.º 214/2009, Série II de 

2009-11-04; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 740, em 25/02/2017, proveniente da DECDJAS. -------- 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Subsídio de transporte escolar - medida de apoio ao Passe 4-18; --------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 774, em 02/03/2017, proveniente da DECDJAS. -------- 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Subsídio de transporte escolar - alteração do Escalão do ASE - medida de apoio 

ao Passe 4-18; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 775, em 02/03/2017, proveniente da DECDJAS.-------- 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ação Social Escolares 2016/2017 - requerimentos de 03 de fevereiro a 22 de 

fevereiro de 2017; ------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 708, em 23/02/2017, proveniente da DECDJAS. -------- 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Regulamento Municipal para Empréstimo ou Comparticipação na Aquisição de 

Manuais Escolares - Prazo suplementar - 1º 2º e 3º ciclos do ensino básico. -------- 

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 781, em 02/03/2017, proveniente da DECDJAS.-------- 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminada a ordem de trabalhos, foi lavrada a presente Acta sob a responsabilidade 

do Director do DAJF. ----------------------------------------------------------------------------  


