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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 7 de agosto de 2017, cuja 

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

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Conforme Edital nº 64/GAOA/2017 a primeira 

reunião do mês é pública, pelo que o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a 

palavra ao público presente. -------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra a Senhora Maria Luisa Alves da Silva Vieira, residente em França, 

proprietária de uma moradia na Rua das Pedreiras, freguesia de Meixomil, para 

solicitar a pavimentação da referida rua, em virtude de a mesma se encontrar em terra 

há vários anos, o que prejudica a qualidade de vida da sua família, bem como de 

todos os moradores daquela rua. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara face à pretensão da Senhora Maria Luisa, 

determinou que fosse solicitado ao Senhor Director do Departamento Jurídico 

Administrativo e Financeiro Informação sobre as circunstâncias em que foram 

licenciados os Processos de Obras existentes na referida rua. ----------------------------- 

Ponto 1 - Anuência a um acordo de cedência de uma parcela de terreno sito na 

Rua Engº Edgar de Oliveira, freguesia de Paços de Ferreira, por Luís Ferreira 

de Bessa e esposa Maria de Fátima Alves de Sousa; ------------------------------------- 

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

requerimento, registado sob o nº 14154, em 03/08/2017. ----------------------------------- 
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação nos termos 

propostos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 2 - Empreitada: "Escola Básica Dr. Manuel Pinto Vasconcelos, 

Freamunde, Paços de Ferreira" - Minuta do Contrato; -------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 2565 de 02/08/2017, proveniente do Oficial Público. -- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a minuta do contrato. -- 

Ponto 3 - Pedido de corte de faixa de rodagem para a realização da 79ª Volta a 

Portugal Santander Totta, a realizar-se de 4 a 15 de agosto; -------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 688, de 26/07/2017, proveniente da DOM-R. ------------ 

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

27/07/2017, praticado a coberto do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 - Sinalização na Rua S. João Evangelista e Rua da Costa - Eiriz; ---------- 

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

Informação registada sob o nº 692, de 27/07/2017, proveniente da DOM-R. ------------ 

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

28/07/2017, praticado a coberto do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - Empreitada: "Arranjo Urbanístico do Bairro do Outeiro - Fase 2" - 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde (PSS); -------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 699, de 31/07/2017, proveniente da DOM-R. ------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde (PSS) 

apresentado, nos seus precisos termos. -------------------------------------------------------- 

Ponto 6 - Cedência de terreno para integrar no domínio público (PO 77/2017) - 

Requerente: Tiago Filipe Moreira Nunes; ------------------------------------------------- 

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

uma Informação proveniente da DOP, datada de 28/07/2017. ----------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a doação que Tiago Filipe Moreira 

Nunes, para ser integrado no domínio público indisponível, nos termos preconizados 

na Informação supra. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7 - Arranjo Urbanístico do Entroncamento (rotunda) entre a Rua António 

Matos, Rua Dr. Queirós Ribeiro e Rua Ponte Real; ------------------------------------- 

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

Informação registada sob o n.º 2348 de 14/07/2017, proveniente da DPGU, com 

proposta de aprovação do projeto (J-097-2017) suprarreferido. ------------------------------- 

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

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

Ponto 8 - Arranjo Urbanístico do Entroncamento da Avenida dos Templários 

com o Gaveto das Quintãs - Paços de Ferreira; ------------------------------------------ 

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

Informação registada sob o n.º 2493 de 24/07/2017, proveniente da DPGU, com 

proposta de aprovação do projeto (J-101-2017) suprarreferido. ------------------------------- 

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

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

Ponto 9 - Pedido de emissão de certidão de reconhecimento de interesse público 

municipal - RG Rogranit - Grantax - Granitos, Lda; ----------------------------------- 
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Sobre o assunto acima referido foi presente à consideração da Câmara Municipal, a 

Informação registada sob o nº 2528, de 27/07/2017, proveniente dos Serviços 

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

A Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse público municipal no 

respetivo estabelecimento industrial, ressalvando, no entanto, que o prazo de 

apresentação dos pedidos de regularização, alteração ou ampliação, relativos às 

atividades previstas no n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro de 2014, alterado pela Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, expirou no passado 

dia 24 de julho de 2017. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 10 - Pedido de licenciamento do exercício da atividade de diversão pública 

- arraial e festejos religiosos, com corte de trânsito, por ocasião das festividades 

em honra de S. Mamede - Seroa; ------------------------------------------------------------ 

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

Informação registada sob o nº 2506, de 25/07/2017, proveniente da STL. ------------- 

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

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

Ponto 11 - Pedido de licenciamento do exercício da atividade de diversão pública 

- arraial e festejos religiosos, com corte de trânsito, por ocasião das festividades 

em honra da Senhora de Todo o Mundo - Figueiró; ------------------------------------- 

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

ratificação do ato – despacho de aprovação e emissão do alvará de licenciamento, 

exarado pelo Senhor Presidente no rosto e em concordância com o proposto na 

Informação registada sob o nº 2535, de 28/07/2017, proveniente da STL. --------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 

31/07/2017, praticado a coberto do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 12 - Pedido de licenciamento do exercício da atividade de diversão pública 

- arraial e festejos religiosos, com corte de trânsito, por ocasião das festividades 

em honra de S. Ovídio - Meixomil; ---------------------------------------------------------- 

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

ratificação do ato – despacho de aprovação e emissão do alvará de licenciamento, 

exarado pelo Senhor Presidente no rosto e em concordância com o proposto na 

Informação registada sob o nº 2539, de 28/07/2017, proveniente da STL. --------------- 

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

31/07/2017, praticado a coberto do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 13 - Pedido de licenciamento do exercício da atividade de diversão pública 

- arraial e festejos religiosos, com corte de trânsito, por ocasião das festividades 

em honra de Senhora do Pilar - Penamaior; ---------------------------------------------- 

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

ratificação do ato – despacho de aprovação e emissão do alvará de licenciamento, 

exarado pelo Senhor Presidente no rosto e em concordância com o proposto na 

Informação registada sob o nº 2566, de 02/08/2017, proveniente da STL. --------------- 

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

03/08/2017, praticado a coberto do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 14 - Proposta de alteração de atribuição de Habitação Social a Marco 

André Assunção Freire; ----------------------------------------------------------------------- 

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

ratificação do ato – despacho do Senhor Presidente da Câmara, exarado no rosto e em 

concordância com o proposto na Informação registada sob o nº 2567, de 02/08/2017, 

proveniente da DECJDAS. ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 03/08/2017, 

praticado a coberto do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013. ---- 

Ponto 15 - Ação Social Escolar 2017-2018 - Proposta de atribuição de fichas de 

atividades e material escolar; ----------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 2514, de 26/07/2017, proveniente da Divisão de 

Educação, do DECJDAS. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Ponto 16 - Ação Social Escolar 2017-2018 - Listagens nominais dos beneficiários;  

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

Informação interna, com registo nº 2550, de 01/08/2017, proveniente da Divisão de 

Educação, do DECJDAS. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 17 - Proposta de concessão de apoio no transporte escolar aos alunos 

residentes a 4 Km ou mais do Estabelecimento de Ensino; ---------------------------- 



7 

 
 

MUNICÍPIO DE PAÇOS DE FERREIRA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

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

Informação registada sob o nº 2551, de 01/08/2017, proveniente da Divisão de 

Educação, do DECJDAS. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 18 - Proposta de concessão de apoio no transporte escolar aos alunos do 2º 

e 3º ciclo residentes entre os 2.200 m e os 4.000 m do Estabelecimento de Ensino, 

beneficiários de Ação Social Escolar; ------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 2557, de 01/08/2017, proveniente da Divisão de 

Educação, do DECJDAS. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ponto 19 - Proposta de indeferimento de requerimentos para concessão de 

transporte escolar 2017-2018. ---------------------------------------------------------------- 

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

Informação registada sob o nº 2558, de 01/08/2017, proveniente da Divisão de 

Educação, do DECJDAS. ----------------------------------------------------------------------- 

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 Chefe da Divisão de Obras Particulares, em virtude do Diretor do Departamento 

Administrativo, Jurídico e Financeiro estar ausente, por motivo de férias. -------------- 


