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DELIBERAÇÕES 

Reunião do Executivo de 01-02-2016 

 
Cedência de duas parcelas de terreno ao Município, por parte de Antero Pacheco 

Gomes, na qualidade de cabeça de casal, sitas nos gavetos formados pela Rua de S. 

Tiago com a Rua da Igreja e desta com a Rua Nossa Senhora do Rosário, freguesia 

de Carvalhosa - minuta do Contrato de Promessa; ----------------------------------------- 

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

Proposta nº 02/2016, registada sob o nº 121, em 28/01/2016, proveniente da Presidência.-

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

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

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

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

Pedido de autorização genérica para celebração de contratos com dispensa do 

parecer prévio favorável referido no art.º 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de 

Setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Proposta nº 01/2016, registada sob o nº 115, em 27/01/2016, proveniente da Presidência.-

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

A Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra, dos Senhores Vereadores do 

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

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

Acordo de Parceria para Concurso DGS 2016; ------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 119, em 27/01/2016, proveniente da Vereação. ------------- 

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

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

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

Alteração ao Contrato de Comodato com a Associação Paços 2000; -------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 118, em 27/01/2016, proveniente da Vereação. -------------

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

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

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

Contrato de Arrendamento entre a aepf - Associação Empresarial de Paços de 

Ferreira e o Município - valores pendentes; -------------------------------------------------- 

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

registado sob o nº 1351, em 27/01/2016, proveniente da aepf – Associação Empresarial 

de Paços de Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- 

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

O Senhor Vereador Dr. António Coelho ditou para a acta o seguinte “Os Vereadores do 

Partido Social Democrata, declaram hoje, como declararam na Reunião do Executivo 

realizada em 05 de Janeiro de 2015, que não poderiam reconhecer o valor da dívida, 

nem para isso têm poder, uma vez que já haviam sido efetuados pagamentos por conta 

do aludido contrato e, por via disso, desconhecem se ainda existia ou existe dívida e qual 

o seu exato montante.”.------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a acta o seguinte: “Não me parece adequado 

que os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata digam que desconhecem a 

existência da dívida, dado que, para além de terem sido exibidos todos os documentos 

solicitados, é também do conhecimento dos mesmos os resultados da auditoria realizada 

ao município em 2013, na qual este assunto também estava retratado, não tendo a 

entidade auditora considerado dívida do município face à inexistência de um conjunto 

de procedimentos que obrigassem ao pagamento dos montantes que a Associação 

Empresarial de Paços de Ferreira reclama.------------------------------------------------------ 

De notar ainda que outros casos houve em que os Senhores Vereadores do Partido Social 

Democrata, não obstante a inexistência de documentos que titulassem as obrigações 

pecuniárias por parte do Município, assumiram em sede deste órgão as respetivas 

dívidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, a maioria do Partido Socialista nesta Câmara Municipal vê-se confrontada 

com a reclamação de uma dívida por parte da Associação Empresarial de Paços de 
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Ferreira, que é um parceiro estratégico e privilegiado do desenvolvimento económico do 

concelho, e, dentro das suas possibilidades legais, tudo fará para que essa relação 

institucional ocorra hoje e sempre com a mesma seriedade e responsabilidade.”. --------

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

Profisousa - Associação de Ensino Profissional do Vale do Sousa - concessão de 

Subsídio Extraordinário; ---------------------------------------------------------------------- 

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

registado sob o nº 1410, em 27/01/2016, proveniente da Profisousa – Associação de 

Ensino Profissional do Vale do Sousa. ----------------------------------------------------------- 

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

Social Democrata, concordar com a proposta apresentada, nos seus precisos termos. -----

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

Gespaços, Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., S.A. - Parecer de revisão 

limitada a 30 de junho de 2015, emitido pela BDO & Associados, SROC, Lda e 

mapas anexos; ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Parecer de Revisão Limitada, proveniente da BDO & Associados, SROC, Lda.-------- 

A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- 

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

ADPF - Águas de Paços de Ferreira - Plano de Controlo de Qualidade da Água 2016 

(PCQA 2016); --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

registada sob o nº 766, em 14/01/2016, proveniente da AdPF – Águas de Paços de 

Ferreira. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta de criação de incentivos para a fixação e captação de jovens no território 

do concelho, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Proposta nº 03/2016, proveniente da Presidência.----------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos seus 
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precisos termos.---------------------------------------------------------------------------------------

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

 

1.1 GABINETE APOIO PRESIDÊNCIA 

Proposta de Contrato-Programa a celebrar com a Gespaços - Gestão de 

Equipamentos Municipais, EM, SA; -------------------------------------------------------- 

Este Assunto foi retirado da ordem de trabalhos. -------------------------------------------- 

Atribuição de subsídio à Tecval; ------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 1024, proveniente do GAP.---------------------------------- A 

Câmara deliberou, por maioria com três votos contra dos Senhores Vereadores do Partido 

Social Democrata e dois a favor dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, rejeitar, 

a proposta apresentada.------------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente e o Senhor Vereador Dr. Paulo Sérgio não participaram na votação 

por impedimento legal. ------------------------------------------------------------------------------

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

O Senhor Presidente da Câmara ditou para acta o seguinte “Os Vereadores do Partido 

Social Democrata não assumem com as responsabilidades do exercício dos seus 

mandatos; no caso em apreço é conhecida a dívida à Profisousa e à Associação 

Empresarial de Paços de Ferreira, que sozinhos é que têm pago a dívida às entidades 

bancárias, fazendo um esforço para honrar o nome daquela associação. A maioria do 

Partido Socialista nesta Câmara Municipal procura dignificar as instituições e 

Associações de que faz parte, honrando os seus compromissos, fazendo-o de uma forma 

positiva, por forma a dignificar a imagem das instituições associadas. ---------------------

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

O Senhor Vereador António Coelho ditou para a acta o seguinte: “ A apreciação e o voto 

que os Vereadores do Partido Social Democrata fazem relativamente a este ponto da 

ordem de trabalhos “Atribuição de subsídio à Tecval” é feita em função da proposta 

apresentada que tem, como base de justificação dos valores a atribuir, um contrato de 

parceria de apoio ao desenvolvimento económico, cujo texto nos dispensamos de 
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reproduzir, e é em função dessa proposta, única e exclusivamente, que sustentam o seu 

sentido de voto.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a acta o seguinte: “Face à declaração supra 

vislumbra-se que o Partido Social Democrata é contra a que o Plano Estratégico “Paços 

de Ferreira, 2020 – Opções de Futuro: Comunidade Ativa e Resiliência Empresarial”, 

elaborado pelo Instituto Politécnico do Porto, seja concretizado através da Associação 

Tecval, juntamente com a Câmara Municipal, a Associação Empresarial de Paços de 

Ferreira e a Profisousa. A maioria do Partido Socialista considera que é através da 

partilha de responsabilidades e cooperação institucional que o desenvolvimento 

económico deve ser projetado para evitar erros como foi o caso da PFR Invest.”. --------

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

O Vereador António Coelho ditou para a acta o seguinte “As primeiras declarações do 

Senhor Presidente da Câmara pelo seu teor estão em manifesta contradição com estas 

últimas declarações. Nas primeiras declarações o subsídio destinava-se a honrar 

compromissos e a pagar obrigações e nas últimas declarações nada têm a ver com vocês. 

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

Os Vereadores do Partido Social Democrata valorizam e reconhecem o mérito da 

realização de parcerias entre o Município de Paços de Ferreira e as instituições 

representantes dos sectores empresariais, designadamente a Associação Empresarial de 

Paços de Ferreira, na prossecução do desenvolvimento económico do concelho; contudo, 

aquilo que se tem assistido é uma tentativa declarada de esvaziar a ação que à 

Associação Empresarial de Paços de Ferreira deve ser confiada - a criação do balcão 

das Empresas é disso um bom exemplo.”. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para acta o seguinte “Lamentavelmente o Senhor 

Vereador Dr. António Coelho pensa uma coisa e diz outra. Para o efeito, bastaria olhar 

o que ditou para a ata na primeira declaração sobre este ponto. Em segundo lugar a 

maioria do Partido Socialista repudia a acusação que o Senhor Vereador Dr. António 

Coelho faz, a qual revela absoluta desconsideração pela relação institucional existente, 

da qual a Tecval tem sido um bom exemplo, e a maioria do Partido Socialista sugere ao 

Senhor Vereador Dr. António Coelho que consulte as atas da reunião da Tecval, que em 

breve se chamará Moveltex.”.---------------------------------------------------------------------- 

2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E FINANCEIRO 
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2.3 DIVISÃO OBRAS MUNICIPAIS - RODOVIAS 

Empreitada de "Requalificação da Rua das Barreiras - Carvalhosa" - Pedido de 

prorrogação de prazo; ------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 106, em 26/012016, proveniente do DOM-R.------------ 

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

Social Democrata, concordar com a proposta apresentada, nos seus precisos termos. -----

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

2.4 DIVISÃO OBRAS PARTICULARES 

Avaliação ao edifício escolar localizado no gaveto da Rua do Picoto e Rua das Bouças 

Novas - Seroa; --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 2002, em 03/12/2015, proveniente da DOP. -------------- 

A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------- 

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

2.4.1 SECÇÃO OBRAS PARTICULARES 

Caducidade do Licenciamento do Processo de Obras nº 96/2011 - requerido por 

Maria Fátima Cunha Ferreira Nunes; ----------------------------------------------------- 

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

informação do processo de obras nº 96/2011, proveniente da SOPL. ------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta constante da 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caducidade do Licenciamento do Processo de Obras nº 45/2014 - requerido por 

Sandra Cristina Lobo Pacheco; -------------------------------------------------------------- 

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

informação do processo de obras nº 45/2014, proveniente da SOPL. ------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta constante da 

informação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Caducidade definitiva do Licenciamento do Processo de Obras nº 83/2013 - 

requerido por Carla Manuela dos Santos Moura; --------------------------------------- 

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

informação do processo de obras nº 83/2013, proveniente da SOPL. ------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta constante da 

informação. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

Caducidade do Licenciamento do Processo de Obras nº 17/2013 - requerido por 

Paulo José Andrade Ferreira; ---------------------------------------------------------------- 

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

informação do processo de obras nº 17/2013, proveniente da SOPL. ------------------------

- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta constante da 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caducidade do Licenciamento do Processo de Obras nº 123/2012 - requerido por 

Luis Ferreira Gomes; -------------------------------------------------------------------------- 

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

informação do processo de obras nº 123/2012, proveniente da SOPL. ----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta constante da 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10 SERVIÇOS JURÍDICOS 

Processos de Execução Fiscal - Extinção; ----------------------------------------------------- 

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

informação nº 237, registada sob o nº 1976, em 01/12/2015, 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.-----

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

2.11.2 SECÇÃO DE TAXAS E LICENÇAS 

Plano anual de feiras - ano 2016; ---------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 71, proveniente da STL, em 15/01/2016. -------------------- 

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

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

Actualização das taxas e outras receitas municipais - Ano de 2016; ----------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 70, proveniente da STL, em 15/01/2016. -------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------

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

Pedido de licenciamento do exercício da actividade de diversão pública - arraial e 

festejos religiosos, com corte de trânsito, por ocasião das festividades em honra de 

Senhora das Candeias e de S. Brás - Frazão; ------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 86, de 19/01/2016, proveniente da STL. ------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor Presidente da 

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

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

2.5 DIVISÃO DE GESTÃO E PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

Planeamento Urbanístico nos grandes centros urbanos do concelho, 

consubstanciados nas cidades de Paços de Ferreira e Freamunde; ------------------- 

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

informação registada sob o nº 96, de 21/01/2016, proveniente da DPGU. ---------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta constante da 

informação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a acta o seguinte: “Neste Planeamento 

Urbanístico também devem ser incluídos os terrenos da antiga Esquadra 12.” -------- 

Parque Urbano de Paços de Ferreira - ampliação do parque de estacionamento; 

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

informação registada sob o nº 107, em 25/01/2016, proveniente da DPGU. ---------------- 

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 “A abstenção do 

Partido Social Democrata é no sentido de considerar prioritária a incidência na Rua da 

Ribeirinha, onde há maior pressão e necessidade de estacionamento.”. --------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 - DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE E 

AÇÃO SOCIAL 

3.2 DIVISÃO EDUCAÇÃO 

Acção Social Escolar 2015-2016 - Processos de Dezembro de 2015; --------------------- 

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

informação registada sob o nº 39, de 11/01/2016, proveniente da DE. ----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor Presidente da 

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

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

Regulamento Municipal para Empréstimo e/ou Comparticipação na Aquisição de 

Manuais Escolares - requerimentos extemporâneos. --------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 93, de 20/01/2016, proveniente da DE. ----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor Presidente da 

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

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

 

 


