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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 janeiro 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, residente em 

Carvalhosa que lembrou que ainda se encontra desempregado, pelo que espera vir a 

ser contratado pela Câmara Municipal de Paços de Ferreira. O Senhor Joaquim 

Pinto, residente em Meixomil, que alertou para a existência de uma obra na Avenida 

Nova de Meixomil, que, na sua opinião, não respeita os alinhamentos legalmente 

permitidos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Nomeação do Eng.º Nuno Oliveira como Provedor para o Acompanhamento e 

Dinamização da Implementação da Política Municipal para a Regeneração e 

Mobilidade Urbana Sustentável; ------------------------------------------------------------ 

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

proposta nº 1, registada sob o nº 80, em 11/01/2017, proveniente da Presidência. ----- 

No âmbito da discussão o Senhor Presidente propôs a alteração do ponto 4) que passa 

a ter a seguinte redação: “As funções de Provedor(a) para Acompanhamento e 

Dinamização da Implementação da Política Municipal para a Regeneração e 

Mobilidade Urbana serão exercidas de forma independente e serão reportadas 
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diretamente ao presidente da câmara municipal e iniciam-se com a sua nomeação e 

mantêm-se até ao término do quadro de apoio comunitário acima referido.” ---------- 

A Câmara deliberou, por escrutínio secreto, por maioria, com seis votos a favor e um 

voto em branco, concordar com a proposta apresentada. -----------------------------------

Concurso "Escolas e o Ambiente" - normas de participação; ------------------------- 

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

proposta nº 1, registada sob o nº 66, em 11/01/2017, proveniente do Vereador do 

Pelouro do Ambiente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Moção aprovada na Assembleia de Freguesia de Frazão/Arreigada, sobre a 

desagregação de freguesias; ------------------------------------------------------------------- 

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

Email registado sob o nº 197, em 05/01/2017, proveniente da Freguesia de Frazão 

Arreigada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter o assunto à Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de certidão reconhecimento de interesse público municipal - Sarimóveis - 

Indústria de Imobiliário, Lda; --------------------------------------------------------------- 

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

requerimento, registado sob o nº 354, em 09/01/2017, requerido pela Sarimóveis - 

Indústria de Imobiliário, Lda -------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer do interesse público municipal do 

respetivo estabelecimento industrial. ---------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou ainda, por unanimidade, submeter a referida proposta 

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

Reposição do Fundo de Maneio de 2016; -------------------------------------------------

Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara 

Municipal, a informação registada sob o nº 51, de 10/01/2017, proveniente da 

DCPT. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Partido Social Democrata, concordar com a proposta constante do documento supra. - 

Constituição do Fundo de Maneio para 2017; -------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 52, de 10/01/2017, proveniente da DCPT. --------------- 

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

Partido Social Democrata, concordar com a proposta constante do documento supra. - 

Pedido de alteração de sentido de trânsito na Travessa da Igreja - freguesia de 

Eiriz; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 7, de 05/01/2017, proveniente da DOM-R. --------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação anterior e aprovar o 

proposto na informação supra referida. -------------------------------------------------------- 

Sinalização da Praça de Táxis na Rua Ferrara Plaza - freguesia de Carvalhosa; - 

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

Informação registada sob o nº 20, de 09/01/2017, proveniente da DOM-R. ------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o proposto na informação 

supra referida. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cedência de terreno para integrar no domínio público - requerente Carlos 

Manuel Nunes de Moura (P.O. 49/2016); -------------------------------------------------- 

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 

nº 49/2016 em nome de Carlos Manuel Nunes de Moura, para ser integrado no 

domínio público indisponível, nos termos preconizados na informação supra.---------- 

Estudo Prévio da Requalificação Urbanística da Quinta dos Brandões como 

Extensão da "Requalificação da Zona Ribeirinha" - freguesia de Paços de 

Ferreira; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

uma informação, registada sob o nº 3075, em 19/12/2016, proveniente da DPGU. --- 

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

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

Requalificação do Centro Urbano de Paços de Ferreira - Rua D. José de 

Lencastre; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

uma informação, registada sob o nº 40, em 06/01/2017, proveniente da DPGU. -------- 

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

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

Aprovação do início do procedimento de uma Alteração do Plano Diretor 

Municipal de Paços de Ferreira numa área de 21,44 hectares na freguesia de 

Freamunde, os termos de referência, a dispensa de avaliação ambiental e a 

abertura do período de participação pública preventiva; ------------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma informação, registada sob o nº 46, em 10/01/2017, proveniente dos Serviços 

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

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

seus precisos termos e com o proposto pelo Senhor Presidente. --------------------------- 

Ação Social Escolar - parecer às Informação nº 2909, de 25/11/2016 e nº 3127, de 

27/12/2016; --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 12, de 04/01/2017, proveniente da DECDJAS. ----------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo 

Senhor Vereador do Pelouro da Educação. --------------------------------------------------- 

Alteração do valor de subsídio de transporte escolar atribuído aos alunos 

identificados em listagem anexa, por força da alteração de Escalão de Ação 

Social Escolar - Informação nº 3029, de 13 de dezembro de 2016; ------------------- 

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

informação registada sob o nº 3029, de 13/12/2016, proveniente da DE. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo 

Senhor Vereador do Pelouro da Educação. --------------------------------------------------- 

Atribuição de subsídio de transporte escolar aos alunos identificados em 

listagem anexa - Informação nº 3031, de 13 de dezembro de 2016; ------------------- 

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

informação registada sob o nº 3031, de 13/12/2016, proveniente da DE. ---------------- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo 

Senhor Vereador do Pelouro da Educação. --------------------------------------------------- 
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Terminada a ordem de trabalhos, foi lavrada a presente Acta sob a responsabilidade 

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


