
1 

 
 

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 ordinária realizada em 2 de novembro de 2017, 

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

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

Senhor Presidente da Câmara sobre o motivo da alteração dos sinais no concelho, 

solicitando, ainda, informação sobre a finalidade que estava a ser dada aos sinais que 

foram substituídos. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara informou-o que a alteração da sinalética tinha sido 

objeto de discussão e deliberação por parte do anterior executivo. Informou, ainda, o 

Senhor Vereador Joaquim Pinto que, sobre as dúvidas suscitadas, poderia consultar as 

atas das Reuniões onde o assunto foi discutido e aprovado, por unanimidade. ---------- 

De seguida o Senhor Vereador, Dr. Joaquim Pinto interpelou ao Senhor Presidente da 

Câmara sobre o ponto de situação do Email que lhe tinha enviado. ----------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que devia aguardar pela resposta. ---------------- 

Ponto 1 - Proposta de condecoração de personalidades concelhias; ------------------ 

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

proposta nº 34/2017, registada sob o nº 3351, em 30/10/2017, proveniente da 

Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por escrutínio secreto e por unanimidade, aprovar as 

condecorações propostas. ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Proposta para deliberação a fixar a remuneração para o cargo de 

Comandante Operacional Municipal; ------------------------------------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, 

uma informação, registada sob o nº 3327, em 27/10/2017, proveniente do Vereador 

da Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

O Senhor Vereador Dr. Joaquim Pinto ditou para a ata o seguinte “No seguimento 

do processo que agora se inicia solicito ao Senhor Vereador da Proteção Civil e ao 

Presidente da Câmara que o recrutamento seja feito em parceria com as instituições 

do concelho, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e 

Freamunde e a Cruz Vermelha e isento de questões partidárias. Solicito, ainda, que 

este processo não sirva de desculpa para justificar a falta de apoio a essas 

instituições.”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara ditou para ata o seguinte: “Cumpre dizer o 

seguinte: Primeiro, o senhor Vereador Joaquim Pinto, lamentavelmente, ou não leu 

ou não conseguiu compreender a proposta que está a ser discutida e votada ou 

pretende apenas provocar, de modo insidioso e mais uma vez, a maioria do Partido 

Socialista neste executivo. ----------------------------------------------------------------------- 

O que está a ser discutido e votado é tão somente a remuneração do Comandante 

Operacional da Polícia Municipal e nada mais. --------------------------------------------- 

Como não devia ignorar, a competência para fixar a remuneração é do executivo 

Municipal, da qual os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata fazem 

parte, pelo que não faz qualquer sentido que as instituições citadas sejam chamadas 

a pronunciar-se sobre a remuneração a fixar para Comandante Operacional da 

Polícia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Segundo, não estando em causa nenhuma nomeação, e sendo público que a atual 

Comandante Operacional Municipal, a quem serve a presente deliberação, é 

trabalhadora desta Câmara Municipal há vários anos, tendo entrado em funções no 

município no tempo do executivo do Partido Social Democrata como Técnica 

Superior do Gabinete Técnico Florestal, só prova que as referências às questões 

partidárias são próprias de quem não faz a mínima ideia do que está a dizer ou a 

votar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terceiro, o Partido pelo qual foi eleito o Senhor Vereador que proferiu a declaração 

de voto que antecede, tinha por hábito prometer e deliberar subsídios às instituições 

Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e Freamunde e a Cruz Vermelha de 

Frazão e não pagar. Aliás como é do conhecimento público foi o executivo do 

Partido Socialista, no anterior mandato, que liquidou os subsídios em atraso, alguns 

deles com vários anos. --------------------------------------------------------------------------- 

Nesta medida não se aceitam lições de moral do PSD que no passado tudo prometia, 

mas nada pagava e cujos responsáveis conduziram o município à situação de 

bancarrota, por todos conhecida. -------------------------------------------------------------- 

Acresce que, o executivo de maioria do Partido Socialista no anterior mandato 

prometia e cumpria. Prometeu, deliberou e aprovou subsídios às instituições 

referidas e pagou em devido tempo. Mas o senhor Vereador Joaquim Pinto, 

obcecado que está em falar por falar, diz o que lhe vem à cabeça. ----------------------- 

Por último, as eleições autárquicas realizadas no dia um de outubro, do corrente 

ano, atestaram, de forma clara e inequívoca, que o projeto e os protagonistas à 

Câmara Municipal do Partido Social Democrata foram expressivamente derrotados. 

Derrota esta que o Vereador Joaquim Pinto mostra dificuldades em compreender e 

aceitar democraticamente. Mas não se trata de uma derrota qualquer. O Vereador 
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Joaquim Pinto é historicamente detentor da maior derrota que o PSD em Paços de 

Ferreira teve desde o 25 de Abril. Pelo contrário, o Partido Socialista teve uma 

vitória histórica, a maior e jamais obtida por qualquer força partidária neste 

concelho nos últimos 40 anos. ------------------------------------------------------------------ 

O ressabiamento do senhor Vereador pela derrota sofrida é notória. Quem vem para 

a Câmara Municipal para ser "o fiscal", procurando desde a primeira reunião criar 

um clima de lamaçal, demonstra o desinteresse por dignificar os órgãos autárquicos. 

A maioria do Partido Socialista considera-se "pessoas de bem" e não aceitam 

quaisquer tentativas de achincalhamento que o Senhor Vereador Joaquim Pinto, no 

seguimento de uma campanha de ataques pessoais, de insinuações torpes e do 

insulto, tem vindo a fazer. A falta de educação e o recurso ao insulto e insinuação do 

senhor Vereador Joaquim Pinto é persistente e recorrente. O senhor Vereador não 

sabe perder tão alto convencido que estava que ia ganhar. Mas estamos em 

democracia e, felizmente, é o povo que decide. O senhor Vereador num misto de auto 

convencimento e super inteligência, deve achar que a maioria do Partido Socialista 

faz na câmara aquilo que o seu partido fazia ou fez durante anos. Está enganado. 

Não, não somos todos iguais. ------------------------------------------------------------------- 

A derrota histórica que o senhor Vereador Joaquim Pinto teve no dia 1 de outubro 

não pode servir para, em sede do executivo municipal, procurar um ajuste de contas 

com a população do concelho ou procurar a todo o custo e recorrendo á baixa 

política mostrar serviço para justificar a sobrevivência polícia no seu partido. Ficar-

lhe-ia bem ser humilde, aceitando os resultados eleitorais, e respeitador, quer para 

com os elementos deste órgão quer para com a população que escolheu os seus 

representantes. Mas o que temos? Um Vereador que procura por todos os meios, de 

forma insidiosa, provocar a maioria do Partido Socialista, nesta Câmara. A 
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população já fez justiça. Mas o senhor Vereador não entendeu o voto popular e o 

facto de ter sido recusado ao cargo a que se candidatou. Mas parece que só o 

próprio é que não entendeu. Mas, não temos dúvidas, que depois do "extraordinário" 

resultado que obteve, a seu tempo, o seu próprio partido o ajudará a entender...------ 

Neste momento, se quer tanto ser "o fiscal", que o seja, mas que o seja com verdade! 

Disse.”. Esta declaração para a ata do Senhor Presidente de Câmara foi subscrita 

pelos senhores vereadores do Partido Socialista presentes. -------------------------------- 

Ponto 3 - Concurso Público para Aquisição de Energia Elétrica - aprovação de 

Minutas dos Contratos – não sujeitos aos pagamentos de caução (Lotes 2, 3, 4 e 

5); --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ofício registado sob o nº 21552, em 31/10/2017, proveniente da Comunidade 

Internacional Tâmega e Sousa. ----------------------------------------------------------------- 

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

Partido Social Democrata, aprovar a minutas dos contratos, nos seus precisos termos.  

Ponto 4 - Execução da empreitada de "Construção da Capela Mortuária de 

Paços de Ferreira" - Trabalhos a Mais de Fundações; ---------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3093 de 02/10/2017, proveniente do Oficial Público. -- 

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 5 - Aquisição de Serviços de Organização de Jogos Inter-Freguesias e 

Festa Nacional de Minibasquete - Minuta do contrato; --------------------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

Informação registada sob o nº 3137 de 09/10/2017, proveniente do Oficial Público. -- 

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 6 - Contratos de Aquisição de Serviços - de 27.09.2017 a 16.10.2017; ------- 

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

Informação registada sob o nº 3204 de 18/10/2017, proveniente do Oficial Público. -- 

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

Ponto 7 - Alteração orçamental nº 44; ------------------------------------------------------ 

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

Informação registada sob o nº 3138 de 09/10/2017, proveniente da DCPT. ------------- 

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

Partido Social Democrata, ratificar o despacho do Senhor Presidente. ------------------- 

Ponto 8 - Empreitada de: " Arranjo Urbanístico do Bairro do Outeiro, 

Freamunde - Fase 2 "- Fundamentação da prorrogação de prazo; ------------------ 

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

Informação registada sob o nº 909, de 18/10/2017, proveniente da 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 9 - Deslocação do sinal de sentido único, sito na Rua Padre Ramiro das 

Neves, freguesia de Penamaior; -------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 912, de 18/10/2017, proveniente da DOM-R. ------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada, nos 

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

Ponto 10 – Pedido de Licença para colocação de cartazes em vários locais de 

Paços de Ferreira, de 10.10.2017 a 15.10.2017 - Requerente: Mário Rúben 

Torralvo Costa Freitas; ------------------------------------------------------------------------ 

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

requerimento registado sob o nº 20037, em 06/10/2017, em nome de Mário Rúben 

Torralvo Costa Freitas. -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente. ---- 

Ponto 11 – Pedido de Licença para colocação de cartazes em vários locais de 

Paços de Ferreira, de 10.10.2017 a 15.10.2017 - Requerente: José Carlos 

Azevedo da Silva, Eventos Unipessoal, Lda; ---------------------------------------------- 

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

requerimento registado sob o nº 20199, em 06/10/2017, em nome de José Carlos 

Azevedo da Silva, Eventos Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente. ---- 

Ponto 12 – Pedido de Licença para colocação de cartazes em vários locais de 

Paços de Ferreira, de 18.10.2017 a 22.10.2017 - Requerente: Mário Rúben 

Torralvo Costa Freitas; ------------------------------------------------------------------------ 

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

requerimento registado sob o nº 20490, em 17/10/2017, em nome de Mário Rúben 

Torralvo Costa Freitas. -------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente. ---- 
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Ponto 13 - Pedido de Licença e funcionamento de recinto itinerante, durante o 

período de 13.10.2017 a 15.10.2017 - Requerente: Mário Rúben Torralvo Costa 

Freitas; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3160, de 11/10/2017, proveniente da DOP. -------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente. ----

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

Ponto 14 - Pedido de Licença e funcionamento de recinto itinerante, durante o 

período de 20.10.2017 a 22.10.2017 - Requerente: Mário Rúben Torralvo Costa 

Freitas; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3219, de 19/10/2017, proveniente da DOP. -------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente. ---- 

Ponto 15 - Pedido de Certidão de Compropriedade (AUGI) requerida por Maria 

José da Costa Carneiro Leão (PC 110/2017); --------------------------------------------- 

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

requerimento registado sob nº 1901, em 22/09/2017, PC nº 110/2017, proveniente da 

DOP. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 16 - Pedido de Certidão de Compropriedade (AUGI) requerida por Elvira 

Maria da Costa Martins Carneiro de Oliveira Martins (PC 112/2017);------------- 

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

requerimento com o registo nº 1903, em 22/09/2017 PC nº 110/2017, proveniente da 

DOP. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao requerido ---------- 
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Ponto 17 - Declaração de Caducidade do Licenciamento do Processo de Obras nº 

104/2016 - requerido por Hélder Manuel Gomes Carneiro; --------------------------- 

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

Informação do processo de obras nº 104/2016, proveniente da SOPL. -------------------

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

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

Ponto 18 - Declaração de Caducidade do Licenciamento do Processo de Obras nº 

99/2014 - requerido por Beatriz da Costa Meireles; ------------------------------------- 

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

Informação do processo de obras nº 99/2014, proveniente da SOPL. -------------------- 

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

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

Ponto 19- Declaração de Caducidade do Licenciamento do Processo de Obras nº 

7/2016 - requerido por Maria de Lurdes Graça Pinto; ---------------------------------- 

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

Informação do processo de obras nº 7/2016, proveniente da SOPL. -------------------- 

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

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

Ponto 20- Cedência de terreno para integrar no domínio público - requerente 

Sérgio Joaquim Pinto de Sousa (P.O. nº 71/2015); --------------------------------------- 

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 71/2015 em nome de Sérgio Joaquim Pinto de Sousa, para ser integrado no 

domínio público indisponível, nos termos preconizados na informação supra. ---------- 
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Ponto 21 - Estudo prévio de arranjos exteriores adjacentes ao Penedo das 

Ninfas; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 2839 de 08/09/2017, proveniente da DPGU. ------------- 

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

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

Ponto 22 - Regulamento Municipal para atribuição de bolsas de estudo a 

estudantes do ensino superior; --------------------------------------------------------------- 

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

Informação, registada sob o nº 3158, em 11/09/2017, proveniente do GAOA. ---------- 

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. ------ 

Ponto 23 - Ação Social Escolar - 1º CEB e AAAF - Situações urgentes - 

Informação registada sob o nº 3132; -------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3132, de 09/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 24 - Ação Social Escolar - 1º CEB e AAAF - Situações urgentes - 

Informação registada sob o nº 3149; -------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3149, de 10/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 



11 

 
 

MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

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

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

Ponto 25 - Ação Social Escolar - 1º Ciclo do Ensino Básico e Atividades de 

Animação e Apoio à Família -De 2 a 10 de outubro 2017; ------------------------------ 

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

Informação registada sob o nº 3151, de 10/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 26 - Transporte escolar dos alunos Luis Filipe Ferreira Moreira e José 

Paulo Almeida Fernandes; -------------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3153, de 11/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 27 - Ação Social Escolar - 1º CEB e AAAF - Situações urgentes - 

Informação registada sob o nº 3162; -------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3162, de 11/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 28 - Ação Social Escolar - 1º CEB - Situações urgentes - Informação 

registada sob o nº 3169; ------------------------------------------------------------------------ 

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

Informação registada sob o nº 3169, de 12/10/2017, proveniente do DE. ---------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor 

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

Ponto 29 - Proposta de concessão de apoio (50%) no transporte escolar aos 

alunos que frequentam o Colégio S. Gonçalo de Amarante - Ano letivo 2017/18; 

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

informação registada sob o nº 3190, de 17/10/2016, proveniente do DE. ---------------- 

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

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

Ponto 30 - Pedido de prolongamento da ação social escolar para o aluno Ruben 

Dinis Nunes Barros a frequentar a EB1 Paços Ferreira; ------------------------------- 

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

requerimento registado sob o nº 20832, de 23/10/2016, em nome de Teresa Gomes 

Nunes da Costa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 31 - Ação Social Escolar na Educação 1.º Ciclo - aluno Mateus Fernando 

Ferreira Sobrinho. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

requerimento registado sob o nº 21036, de 25/10/2016, em nome de Lilian Fernandes 

da Costa Sobrinho. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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


