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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 ordinária realizada em 21 de dezembro de 2017, 

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

Sendo a segunda reunião do mês, e por isso pública, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal deu a palavra ao público presente. ------------------------------------------------ 

Usou da palavra a Senhora Custódia Maria Martins Vilela Carneiro, da freguesia 

de Frazão Arreigada que expôs o seu relacionamento, como utente com a AdPF 

Águas de Paços de Ferreira, SA, questionando o Senhor Presidente sobre a 

obrigatoriedade de se ligar. ---------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara deu as explicações devidas, explanando e reiterando 

o seu pensamento sobre a matéria. ------------------------------------------------------------- 

Antes da Ordem do dia os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, 

entregaram uma Declaração de Protesto, que que anexa. ----------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara ditou para a ata o seguinte: “Cumpre esclarecer o 

seguinte aos senhores vereadores: Primeiro, nos termos regimentais, compete ao 

Presidente da Câmara dirigir as reuniões (trabalhos) deste órgão; segundo, neste 

seguimento, aceitar a utilização da figura da defesa da honra por parte do Sr. 

Vereador Joaquim Pinto seria admitir que foram por mim proferidas ofensas à sua 

honra, o que não aconteceu de todo; terceiro, não foi retirada a possibilidade de 

intervir, tendo sido sugerido que utilizasse a figura regimental adequada. A 

manifesta impreparação do Sr. Vereador para o uso das figuras regimentais 

adequadas ao contraditório político não pode ser por mim resolvida.-------------------- 
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Nestes termos, refuto os termos da declaração de protesto anexa por não 

corresponder à verdade e, subsequentemente, colocar também em causa os 

colaboradores do município afetos as reuniões de câmara, facto que se repudia.”.  

Ponto 1 - Protocolo de Estágio Curricular entre o Município de Paços de 

Ferreira, o ISTEC - Instituto Superior de Tecnologias Avançadas (Lisboa e 

Porto) e o aluno do ISTEC Diogo Filipe Castro Luís; ----------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 3814, de 13/12/2017, proveniente do Gabinete de 

Informática. --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o protocolo apresentado, nos 

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

Ponto 2 - Contratos de Aquisição de Serviços - celebrados entre 20.11.2017 e 

15.12.2017; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3850, de 18/12/2017, proveniente do Oficial Público. -- 

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

Ponto 3 - Criação de passadeiras na zona envolvente da Escola EB 2/3 de Paços 

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

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

informação registada sob o nº 1067, de 07/12/2017, proveniente da DOM-R. ---------- 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 4 - Parque Urbano de Freamunde - 2ª Fase; -------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3866, de 19/12/2017, proveniente da DPGU. ------------ 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - Pedido de licenciamento do exercício da actividade de realização de 

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

honra da Imaculada Conceição - Meixomil; ---------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3710, de 05/12/2017, proveniente da STL. --------------- 

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

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

Ponto 6 - Corte de trânsito para realização da feira do chocolate, requerido pela 

Junta de Freguesia de Paços de Ferreira; -------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3793, de 12/12/2017, proveniente da STL. --------------- 

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

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

Ponto 7 - Transporte escolar do aluno Leandro Moreira Teixeira; ------------------ 

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

informação registada sob o nº 3496, de 14/11/2017, proveniente da DE. --------------- 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 8 - Proposta de atribuição de apoio no transporte escolar de alunos que 

frequentam ofertas formativas inexistentes no concelho; ------------------------------ 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

informação registada sob o nº 3497, de 14/11/2017, proveniente da DE. ---------------- 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 9 - Proposta de atribuição de apoio no transporte escolar aos alunos 

residentes entre os 2 200 metros e os 4 000 metros do Estabelecimento de Ensino 

- Requerimentos de 02 a 10 novembro de 2017; ------------------------------------------ 

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

informação registada sob o nº 3499, de 14/11/2017, proveniente da DE. ---------------- 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 10 - Alteração de escalão de ASE, para os alunos residentes entre os 2.200 

metros e os 4.000 metros do estabelecimento de ensino; -------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3642, de 27/11/2017, proveniente da DE. ---------------- 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 11 - Proposta de atribuição de apoio no transporte escolar aos alunos 

residentes entre os 2.200 metros e os 4.000 metros do estabelecimento de ensino; 

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

informação registada sob o nº 3644, de 27/11/2017, proveniente da DE. ---------------- 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 12 - Ação Social Escolar - ratificação. 

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

informação registada sob o nº 3776, de 12/12/2017, proveniente da DE. ---------------- 

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

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

Ponto 13 - Transporte Escolar - alteração de escalão da aluna Ana Isabel Barros 

Silva; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3833, de 14/12/2017, proveniente da DE. ---------------- 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 14 - Protocolo com associações/clubes desportivos - Época 2017/2018 - 

outras modalidades. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

informação registada sob o nº 3872, de 19/12/2017, proveniente do Gabinete de 

Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

informação supra. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhores Vereadores do Partido Social Democrata ditaram para a ata o 

seguinte: “Os Vereadores do Partido Social Democrata apelam para a importância 

da revisão do regulamento de apoios ao associativismo de forma a que haja um 

apoio de forma mais acentuada às associações desportivas que se dedicam à 

formação dos nossos jovens. Consideramos que o modelo atualmente utilizado é 

manifestamente reduzido face às necessidades que as nossas associações têm na área 

da formação.”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Presidente da Câmara ditou para a acta o seguinte: “Mais uma vez, os 

vereadores do Partido Social Democrata apresentam propostas de forma vaga e 

imprecisa. A política desportiva, seguida pela Câmara Municipal de Paços de 

Ferreira, desde que o PS ganhou as eleições (em 2013), foi (e será) devidamente 

programada, em concertação com todos os agentes desportivos, designadamente 

através do Conselho Municipal do Desporto. Assim, atribuir dinheiro para não 

pagar, não foi, nem é, nem será, um procedimento do Partido socialista. Aliás, 

estamos ainda a liquidar débitos de protocolos estabelecidos com Associações 

Desportivas do Concelho, cuja atribuição é anterior a outubro de 2013. 

Os senhores vereadores do PSD, tal como no passado, continuam a demonstrar o 

mesmo comportamento irresponsável de prometer tudo a todos. Quando não é para 

pagar, qualquer valor serve. Só que agora há uma diferença, o que decidirmos 

atribuir é para pagar de imediato. Isto significa responsabilidade, atitude que o PSD 

tem dificuldade em entender.”. ----------------------------------------------------------------- 

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

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


