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MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

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 extraordinária realizada em 22 de junho de 2017, 

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

Elaboração de regulamento de Concessão de Incentivos ao Investimento; --------- 

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

uma Proposta, registada sob o nº 2020, em 20/06/2017, proveniente da Presidência. --

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

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

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

De deliberação pela Câmara Municipal para que, oportunamente, sejam 

desencadeados os procedimentos tendentes à extinção da Gespaços, Gestão de 

Equipamentos Municipais, E.M., S.A.; ----------------------------------------------------- 

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

uma Proposta, registada sob o nº 2034, em 20/06/2017, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal, nos 

termos legais. -------------------------------------------------------------------------------------

Protocolo de Colaboração entre o Município de Paços de Ferreira e o ISCTE - 

IUL Instituto Universitário de Lisboa e João Miguel Nogueira Pinto no âmbito 

de Estágio Profissional; ------------------------------------------------------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma Proposta, registada sob o nº 2021, em 20/06/2017, proveniente da Vereação. -----

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

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

Proposta de atribuição de subsídio ao Orfeão de Paços de Ferreira; ---------------- 

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

uma Proposta, registada sob o nº 2022, em 20/06/2017, proveniente da Vereação. -----

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

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

Proposta de 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 2023, em 20/06/2017, proveniente da Vereação. -----

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

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

Projeto de Regulamento da Comissão Municipal de Protecção ao Idoso de Paços 

de Ferreira (CMPIPF); ------------------------------------------------------------------------ 

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

uma Proposta, registada sob o nº 2015, em 19/06/2017, proveniente da Vereação. -----

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

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

 

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior residentes no 

Concelho de Paços de Ferreira; -------------------------------------------------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma Proposta, registada sob o nº 2036, em 20/06/2017, proveniente da Presidência. --

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

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

Protocolo de Colaboração com as Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários deste Concelho; ------------------------------------------------------------------ 

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

uma Proposta, registada sob o nº 2037, em 20/06/2017, proveniente da Vereação. -----

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

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

Concurso Público de "Escola Básica Dr. Manuel Pinto Vasconcelos, Freamunde, 

Paços de Ferreira" - Aprovação da acta de resposta a listas de erros e omissões;  

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

Informação registada sob o nº 554, de 19/06/2017, proveniente da DOM-E. ------------ 

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

supra referida.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de interesse público 

municipal, requerido por Eugénio Henrique Guimarães Dias na qualidade de 

administrador da empresa "Coaldi Industria Confecções, Lda"; -------------------- 

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

Informação registada sob o nº 2000, de 19/06/2017, proveniente dos Serviços 

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

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

respetivo estabelecimento industrial. ---------------------------------------------------------- 
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Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal, nos 

termos legais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de interesse público 

municipal, requerido por Eloísa Raquel Clemente Macedo Costa Melim Branco, 

na qualidade de empresária em nome individual; --------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 2001, de 19/06/2017, proveniente dos Serviços 

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal, nos 

termos legais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de interesse público 

municipal, requerido por Sádias - Empresa de Confecções, Lda; -------------------- 

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

Informação registada sob o nº 2002, de 19/06/2017, proveniente dos Serviços 

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal, nos 

termos legais. Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de interesse 

público municipal, requerido por Carlos Alberto Leal Cardoso, na qualidade de 

empresário em nome individual; ------------------------------------------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

Informação registada sob o nº 2003, de 19/06/2017, proveniente dos Serviços 

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal, nos 

termos legais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de interesse público 

municipal, requerido por Movelantigo - Indústria de Móveis em Arte Antiga, 

Lda; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Informação registada sob o nº 2009, de 19/06/2017, proveniente dos Serviços 

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal, nos 

termos legais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de interesse público 

municipal, requerido por António Correia de Sousa Nunes, na qualidade de 

empresário em nome individual; ------------------------------------------------------------ 

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

Informação registada sob o nº 2017, de 19/06/2017, proveniente dos Serviços 

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

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

respetivo estabelecimento industrial. ---------------------------------------------------------- 
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Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal, nos 

termos legais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de interesse público 

municipal, requerido por Vítor Manuel Moreira Silveira; ----------------------------- 

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

informação registada sob o nº 2026, de 20/06/2017, proveniente dos Serviços 

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

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

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

Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à Assembleia Municipal, nos 

termos legais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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


