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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 30 de janeiro de 2017, cuja 

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

Criação da Autoridade de Transportes prevista na Lei nº 52/2015; Aprovação de 

minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do 

Município na Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa; Proposta de 

Deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

uma proposta, registada sob o nº 277, em 24/01/2017, proveniente da Presidência. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada, nos seus precisos termos. -------------------------------------------------------- 

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

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

Atribuição de subsídio à Associação Empresarial de Paços de Ferreira; ----------- 

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

uma proposta, registada sob o nº 281, em 24/01/2017, proveniente da Presidência. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada, nos seus precisos termos. -------------------------------------------------------- 

Atribuição de subsídio à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Frazão; ----- 

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

uma proposta, registada sob o nº 284, em 24/01/2017, proveniente da Presidência. -- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada, nos seus precisos termos. -------------------------------------------------------- 

Atribuição de subsídio às associações desportivas do concelho; ---------------------- 

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

uma proposta, registada sob o nº 278, em 25/01/2017, proveniente da Vereação. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada, nos seus precisos termos. -------------------------------------------------------- 

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

favoravelmente esta proposta. Porém, importa ter em conta que esta atribuição de 

subsídio não se encontra integrada numa estratégia de desenvolvimento associativo: 

trata instituições manifestamente diferentes, com dimensões e atividades diferentes, 

de forma igual; não tem em conta os objetivos a alcançar com a política associativa; 

espelha uma atribuição de subsídios própria de um ano de eleições.”. ------------------ 

Protocolo de colaboração com as associações musicais do concelho; ----------------- 

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

uma proposta, registada sob o nº 275, em 25/01/2017, proveniente da Vereação. ------ 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta 

apresentada, nos seus precisos termos. -------------------------------------------------------- 

Pedido de certidão reconhecimento de interesse público municipal - Requerida 

por António Guimarães Teixeira; ----------------------------------------------------------- 

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

requerimento, registado sob o nº 897, em 18/01/2017, subscrito pelo Senhor António 

Guimarães Teixeira. ------------------------------------------------------------------------------

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. ------ 

Pedido de certidão reconhecimento de interesse público municipal - Requerida 

por Nelson Alberto Leal Sousa; -------------------------------------------------------------- 

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

requerimento, registado sob o nº 1006, em 20/01/2017, subscrito pelo Senhor Nelson 

Alberto Leal Sousa. ------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer do 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. ------ 

Deloitte Portugal - Águas de Paços de Ferreira - Análise da reposição do 

equilíbrio económico-financeiro da Concessão; ------------------------------------------ 

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

Relatório apresentado pela Deloitte Portugal, da análise ao pedido de reposição do 

equilíbrio económico-financeiro da Concessão relativa à exploração e gestão dos 

sistemas públicos de abastecimento de água para consumo público e de recolha, 

tratamento e rejeição de efluentes do concelho de Paços de Ferreira. -------------------- 

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

Sofia Galvão, Advogados - Nota Jurídica do Contrato de Concessão da 

Exploração e Gestão dos Sistemas de Abastecimento de Água do Concelho de 

Paços de Ferreira; ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Relatório apresentado pela Sofia Galvão, Hugo Nunes & Associados, Sociedade de 

Advogados, RL, da análise ao pedido de reposição do equilíbrio económico-
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financeiro da Concessão relativa à exploração e gestão dos sistemas públicos de 

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

efluentes do concelho de Paços de Ferreira. -------------------------------------------------- 

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

AdPF Águas de Paços de Ferreira - Resultado do Controlo Analítico da ETAR 

de Paços de Ferreira, referente ao mês de novembro de 2016; ------------------------ 

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

ofício registado sob o nº 595, em 12/01/2017, proveniente da AdPF – Águas de Paços 

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

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

Relação de Processos FGC - Faixas de Gestão de Combustível - relativo ao ano 

2016; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 25, em 18/01/2017, proveniente da Policia Municipal. - 

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

Declaração de compromissos Plurianuais a 31 de dezembro de 2016 e 

Declaração com todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 

de dezembro de 2016; -------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 266, em 24/01/2017, proveniente da DCPT. ------------- 

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

A proposta será enviada para a Assembleia Municipal, para os devidos efeitos legais.- 

Aprovação do "Projeto de Execução da ampliação e reabilitação da ETAR de 

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

informação registada sob o nº 74, de 25/01/2017, proveniente da DOM-E.-------------- 

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

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

Execução da empreitada de "Requalificação do Centro Urbano de Paços de 

Ferreira - Rua D. José de Lencastre" - abertura de procedimento por concurso 

público -1/E/2017; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 60, de 19/01/2017, proveniente da DOM-R.-------------- 

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

designar o júri nos termos propostos. ---------------------------------------------------------- 

Sinalização na Av. D. Silvia Cardoso, em frente ao Crédito Agrícola - Paços de 

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

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

informação registada sob o nº 28, de 11/01/2017, proveniente da DOM-R.-------------- 

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

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

Sinalização da rotunda do cruzamento da ER 209 com a EM 513-4 e EM 560-1 

"Rotunda de Carvalhosa" - Carvalhosa; -------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 51, de 18/01/2017, proveniente da DOM-R.-------------- 

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

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

Sinalização de estrada sem saída na Rua do Pinheiral - Freamunde; ---------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 52, de 18/01/2017, proveniente da DOM-R.-------------- 

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

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

Sinalização na Rua D. José de Lencastre e Travessa D. José de Lencastre - Paços 

de Ferreira; --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 72, de 24/01/2017, proveniente da DOM-R.-------------- 

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

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

Cedência de terreno para integrar no domínio público - requerente Real 

Estores, Lda (PO 84/2016); ------------------------------------------------------------------- 

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 84/2016 em nome de Real Estores, Lda, para ser integrado no domínio público 

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

Cedência de terreno para integrar no domínio público - requerente Carlos 

Manuel Nunes de Moura (PO 54/2016); ---------------------------------------------------- 

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 54/2016 em nome de Carlos Manuel Nunes de Moura, para ser integrado no 

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

Proposta de projeto da Casa Mortuária de Paços de Ferreira; ----------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 226, de 20/01/2017, proveniente da DPGU. -------------- 

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

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

Pedido de licenciamento do exercício de actividades de realização de 

divertimentos públicos - arraial e festejos religiosos com corte de trânsito em 

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

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

uma informação, registada sob o nº 193, em 18/01/2017, proveniente da STL. --------- 

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

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

Refeições escolares 1º ciclo, do ensino básico - mês de novembro - ano letivo 

2016/2017; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 124, de 14/01/2017, proveniente do DECDJAS. -------- 

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

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

Refeições escolares educação pré-escolar - mês de novembro - ano letivo 

2016/2017; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 125, de 14/01/2017, proveniente do DECDJAS. -------- 

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

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

Refeições escolares 1º ciclo, do ensino básico - mês de dezembro - ano letivo 

2016/2017; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 126, de 14/01/2017, proveniente do DECDJAS. -------- 

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

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

Refeições escolares educação pré-escolar - mês de dezembro - ano letivo 

2016/2017; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 127, de 14/01/2017, proveniente do DECDJAS. -------- 

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

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

Reconhecimento do direito a subsídio de transporte escolar - ano letivo 

2016/2017 - parecer às informações nº 3126 e 3128, de 27/11/2016; ------------------ 

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

uma informação, registada sob o nº 128, em 14/01/2017, proveniente do DECDJAS. 

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

Vereador responsável pelo Pelouro da Educação. ------------------------------------------- 

Refeições escolares - ano letivo 2016/2017 - parecer aos requerimentos nº 582, nº 

669 e 724 de 16/01/2017; ----------------------------------------------------------------------- 

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

uma informação, registada sob o nº 148, em 16/01/2017, proveniente do DECDJAS. 

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

Vereador responsável pelo Pelouro da Educação. ------------------------------------------- 

Reconhecimento do direito a subsídio de transporte escolar - ano letivo 

2016/2017 - parecer à informação nº 102, de 13/01/2017; ------------------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma informação, registada sob o nº 154, em 16/01/2017, proveniente do DECDJAS. 

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

Vereador responsável pelo Pelouro da Educação.-------------------------------------------- 

Regulamento municipal para empréstimo ou comparticipação nos manuais 

escolares - 1º ciclo do ensino básico; -------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 78, de 11/01/2017, proveniente da DE. ------------------- 

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

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

Regulamento municipal para empréstimo ou comparticipação nos manuais 

escolares - 2º ciclo do ensino básico. --------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 100, de 13/01/2017, proveniente da 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. ----------------------------------------------------------------------------  


