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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 16 de novembro de 2017, 

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

Sendo a segunda reunião do mês, e por isso pública, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal deu a palavra ao público presente. ------------------------------------------------ 

Usou da palavra o Senhor António Rocha, da freguesia de Paços de Ferreira, o 

Senhor Manuel Carneiro, da freguesia de Carvalhosa e o Senhor Joaquim Pinto, da 

freguesia de Meixomil, que abordaram alguns problemas relacionados com o 

abastecimento de água e saneamento público, manifestando a sua discordância para 

com as atitudes da concessionária para com várias pessoas do concelho. O Senhor 

José Augusto Brandão, da freguesia de Carvalhosa, que abordou alguns problemas 

na sua área de residência, nomeadamente: falta de rede de saneamento pública, a 

existência de dois buracos na via pública, próximos de Ecocentro, e a necessidade de 

colocar duas lombas na Avenida de S. Domingos. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu as explicações devidas às questões 

por eles suscitadas e anotou as julgadas pertinentes. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara apresentou voto de pesar pelo falecimento da mãe da 

Senhora Vereadora, Dra. Filomena Silva, facto que foi secundado por todos os 

Vereadores presentes na reunião. -------------------------------------------------------------- 

Antes do período da ordem do dia o Senhor Vereador Joaquim Pinto interpelou o 

Senhor Presidente da Câmara sobre quando lhe seria disponibilizada a informação 

sobre a contratação de despesa assumida pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira 
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de valor inferior a € 5.000,00. Solicitou, ainda informação se o trabalho artístico de 

pintura, no valor de € 12.000.00, mais IVA, que o município adquiriu, se refere ao 

quadro que foi exposto no átrio principal do Edifício da Câmara Municipal e, em caso 

afirmativo, porque é que o mesmo só foi adjudicada a uma única pessoa, quando do 

quadro consta que foi pintado por duas pessoas. --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em relação à primeira questão referiu que, tal 

como já teve oportunidade de esclarecer ao Senhor Vereador, a informação é pública 

desde outubro de 2013, pelo que pode consultá-la no site do município. Quanto à 

segunda pergunta confirmou que o trabalho artístico de pintura, que o Município 

adquiriu, se refere ao quadro que foi exposto no átrio principal do Edifício da Câmara 

Municipal, e que o facto de o painel de pintura ter sido adjudicado a uma pessoa isso 

não impede a colaboração de outra pessoa ou outras pessoas. ----------------------------- 

Ponto 1 - Proposta de atribuição de subsídio ao Clube BTT de Freamunde; ------ 

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

uma informação, registada sob o nº 3477, em 13/11/2017, proveniente do Vereador 

do Pelouro do Desporto. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Alice da Silva Carneiro Neto (PC 130/2017); ---------------------------------------------- 

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

requerimento com o registo nº 2160, em 26/10/2017 do Proc.º PC 130/2017, 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 3 - Pedido de Certidão de Compropriedade (AUGI) requerida por 

António Maria Ferreira Ribeiro Meireles (PC 131/2017); ----------------------------- 

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

requerimento com o registo nº 2170, em 26/10/2017 do Proc.º PC 131/2017, 

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

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

Ponto 4 - Pedido de Certidão de Compropriedade (AUGI) requerida por 

António Maria Ferreira Ribeiro Meireles (PC 132/2017); ----------------------------- 

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

requerimento com o registo nº 2171, em 26/10/2017 do Proc.º PC 132/2017, 

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

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

Ponto 5 - Proposta de minuta do Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo 2017/2018 entre o Município de Paços de Ferreira e a Associação de 

Futebol do Porto; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3445, de 10/11/2017, proveniente da GAOA. ----------- 

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

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

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentaram uma declaração 

de voto, que se anexa. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador, Dr. Paulo Sérgio Barbosa, da Câmara ditou para a acta o 

seguinte: “Ficamos satisfeitos que o Partido Social Democrata se venha ajustar ao 

Partido Socialista, na estratégia que foi delineada há quatro anos, e que consiste em 

apoiar os clubes à medida das suas necessidades.”. ---------------------------------------- 
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Ponto 6 - Aprovação de proposta de 2ª alteração do Plano Diretor Municipal de 

Paços de Ferreira (1ª Revisão), na freguesia da Seroa, para fins de submissão a 

discussão pública, nos termos e para efeitos dos nºs 1 e 2 do artigo 89º do 

Decreto-Lei nº 80/2015, de 14 de maio; ----------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3144, de 10/10/2017, proveniente dos Serviços 

Jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Ponto 7 - Aprovação do início do procedimento de uma Alteração do Plano 

Diretor Municipal de Paços de Ferreira numa área de um hectare na freguesia 

de Frazão Arreigada, nos termos de referência, a dispensa de avaliação 

ambiental e a abertura do período de participação pública preventiva; ------------ 

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

informação registada sob o nº 3150, de 10/10/2017, proveniente dos Serviços 

Jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Ponto 8 - Protocolo de cooperação para a realização do "Estágio" do 2º ciclo de 

estudos em História da Arte, Património e Cultura Visual da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, Juliana da Assunção Martins de Moura; ------- 

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

Informação registada sob o nº 3366, de 31/10/2017, proveniente do DECDJAS. ------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

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

Ponto 9 - Proposta de deferimento de requerimentos de Ação Social Escolar, 

2017-2018, com caráter de urgência e sua posterior submissão a ratificação da 

Câmara Municipal - Informação n.º 3315; requerimento n.º 21 433 e 

requerimento n.º 21 525; ---------------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3369, de 31/10/2017, proveniente do DECDJAS. ------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor 

Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 10 - Exposição apresentada por Sandra Cristina Correia da Costa - Ação 

Social Escolar do aluno Telmo Costa Ferreira - Escola Básica de Penamaior (1º 

ano); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3296, de 25/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 11 - Proposta de alteração de escalão de Ação Social Escolar, aluno com 

Necessidades Educativas Especiais - Escola Básica de Penamaior; ------------------ 

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

Informação registada sob o nº 3301, de 25/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 12 - Pedido de alteração de Ação Social Escolar (Registo de entrada n.º 18 

974); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

Informação registada sob o nº 3299, de 25/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 13 - Transporte Escolar 2017-2018- ratificação; --------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3322, de 27/10/2017, proveniente da DE. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção, dos Senhores 

Vereadores do Partido Social Democrata, ratificar a decisão do Senhor Vereador da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador, Dr. Paulo Sérgio Barbosa, da Câmara ditou para a acta o 

seguinte: “Lamentamos que o sentido de voto dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, em relação aos transportes escolares, seja a abstenção, o que demonstra 

que não concordam com o apoio aos transportes escolares.”. ---------------------------- 

O Senhor Vereador, Dr. Joaquim Pinto, da Câmara ditou para a acta o seguinte: 

“Lamentamos que o Senhor Vereador tire conclusões onde não podem ser tiradas.” -- 

Ponto 14 - Ação Social Escolar 2017-2018- ratificação; --------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3324, de 27/10/2017, proveniente da DE. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor 

Vereador da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 15 - Proposta de atribuição de apoio no transporte escolar aos alunos 

residentes entre os 2 200 metros e 4 000 metros do Estabelecimento de Ensino - 

Requerimentos de 24 a 30 de outubro 2017 - Registo nº 3347; ------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

Informação registada sob o nº 3347, de 30/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 16 - Proposta de atribuição de apoio no transporte escolar aos alunos 

residentes entre os 2 200 metros e os 4 000 metros do Estabelecimento de Ensino 

- Requerimentos de 24 a 30 outubro de 2017 - Registo nº 3349; ----------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3349, de 30/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 17 - Empréstimo ou comparticipação de manuais escolares - 1.º, 2.º, 

3ºciclos e 10º ano de escolaridade - Requerimentos Extemporâneos; ---------------- 

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

Informação registada sob o nº 3412, de 07/11/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 18 - Ação Social Escolar situações urgentes - registo nº 3413; ----------------- 

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

Informação registada sob o nº 3413, de 07/11/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 19 - Comparticipação dos transportes escolares - 1º período ano letivo 

2017/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

Informação registada sob o nº 3421, de 08/11/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

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

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


