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ATA N.º 29 
 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR, 

REALIZADA A VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE  

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, no Edifício do Centro 

Cultural de Vila Flor e Sala de Reuniões respetiva, reuniu pelas dez horas a Câmara Municipal 

de Vila Flor, sob a Presidência do Senhor Presidente da Câmara, Fernando Francisco Teixeira de 

Barros, estando presentes os Senhores Vereadores, Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de 

Melo, da Coligação PPD-PSD/CDS-PP; Quintino Augusto Pimentel Gonçalves, do PS; Ana 

Sofia dos Santos Carvalho Gonçalves Ramos, da Coligação PPD-PSD/CDS-PP e Abílio Batista 

Maia Evaristo, do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

      

ANTES DA ORDEM DO DIA: 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA:- 

O Senhor Presidente da Câmara Fernando Francisco Teixeira de Barros, dá conta 

que existem casos positivos de COVID-19 no nosso concelho e estão a ser feitos todos os 

esforços com a Saúde e autoridades policiais para identificar as cadeias de transmissão 

ativas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal reuniu com a GNR e com a Autoridade 

de Saúde para agilizar processos com vista a ajudar e resolver os problemas que as pessoas 

que foram testadas positivas e em isolamento se encontram.--------------------------------------- 

Informa que foram testados os funcionários de várias instituições, nomeadamente, 

a Escola Secundária, Bombeiros Voluntários, Câmara Municipal e Santa Casa da 

Misericórdia.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Infelizmente no nosso concelho, a par do que está a acontecer no distrito e no país, 

a evolução dos casos está a aumentar e a Câmara Municipal de Vila Flor, juntamente com 

a Autoridade de Saúde está disponível para ajudar.------------------------------------------------- 

Relembra que quem realiza os contatos e identifica as linhas de transmissão é a 

Autoridade de Saúde, a Câmara Municipal não tem como o fazer, nem o pode fazer.-------- 

Informa ainda, que ontem, reuniu com os Senhores Presidentes de Junta para falar 

sobre os casos ativos. Falar também sobre os cemitérios e sobre o que fazer agora, no dia 

que se aproxima (dia de todos os Santos).--------------------------------------------------------------- 

Com o aproximar da 2ª vaga, a Câmara Municipal de Vila Flor, vai distribuir cerca 

de quarenta e duas mil (42.000) máscaras através das Juntas de Freguesia e também das 

viseiras que o «FAbLAB» produziu através das suas instalações em Vila Flor.---------------- 

Refere que, infelizmente têm sido dias difíceis e que todos unidos é que se pode 

ultrapassar esta situação e toda a situação futura que irá acontecer.----------------------------- 

Os testes estão a ser realizadas sempre que exista contágio ou proximidade com 
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pessoas infetadas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA:- 

O Senhor Vice Presidente Quintino Augusto Pimentel Gonçalves, informa que, 

foram realizados testes na UCCI e são cumpridas as ordens da Autoridade de Saúde como 

sempre foram cumpridas.---------------------------------------------------------------------------------- 

Sempre que existe a possibilidade de infeção ou sintomas, são cumpridas as ordens 

da Autoridade de Saúde e são eles que coordenam e dirigem todos os procedimentos 

relativos aos utentes ou cidadãos que testem positivo.----------------------------------------------- 

Informa ainda que todos os utentes e funcionários estão a ser rastreados e vão 

continuar a ser.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como método de prevenção, existem horários desfasados para evitar possíveis 

contatos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dá nota ainda que, infelizmente, a par do que tem acontecido em outras instituições 

e população em geral, existem casos positivos em utentes.------------------------------------------ 

Solicita às pessoas que se protejam, que façam a sua vida normal, mas com máscara, 

com proteção e sempre que sintam sintomas, se isolem. Ao estarem isoladas protegem-se a 

si e aos outros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Só com o esforço de todos é que as cadeias de transmissão são anuladas, caso 

contrário, o contágio será realizado de pessoas para pessoas e o número de casos ativos irá 

com certeza aumentar.-------------------------------------------------------------------------------------- 

A transmissão e o vírus é um assunto que diz respeito a todos, todos sem exclusão e 

sempre que exista alguém que esteja positivo, deve ajudar com transparência nas linhas de 

contágio. Só com a ajuda e transparência de todos se pode vencer esta batalha que não tem 

fim à vista.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dá ainda uma palavra de conforto a todos que se encontram em isolamento e que 

estão a fazer todos os esforços para não aumentar a linha de transmissão, que é o essencial 

para se travar esta evolução.------------------------------------------------------------------------------ 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA:- 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Fernando Francisco Teixeira de Barros 

refere que, todos os dias são situações novas e que todos os dias se melhoram 

procedimentos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dá nota que, logo que deu positivo um caso nas instalações da Câmara Municipal de 

Vila Flor, as instalações do Balcão Único de Atendimento (BUA), Secção de obras e 

Contabilidade foram encerradas e ainda bem que se tomou essa decisão como forma de 

restringir a evolução do número de casos.-------------------------------------------------------------- 

Ao distribuir as máscaras, as 42 mil (quarenta e duas mil), dá cerca de 7 (sete) 

máscaras por pessoa do concelho.------------------------------------------------------------------------ 

Quer deixar uma mensagem a todos que testaram positivo e os que estão em 

isolamento, reconhecendo o seu esforço e sacrifício que fazem neste momento menos bom. 

Todos juntos iremos conseguir.--------------------------------------------------------------------------- 

Dar uma palavra a todas as instituições que estão a fazer um esforço enorme, 

Bombeiros Voluntários, Autoridade de Saúde, GNR e a todos os profissionais que estão a 

corresponder às exigências que os tempos assim o requerem.-------------------------------------- 
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Devemos todos proteger-nos, manter a distância social, usar máscara e evitar ao 

máximo os contatos pessoais.------------------------------------------------------------------------------ 

Dá nota ainda, que todas as sugestões e ajuda são bem-vindas, desde que o objetivo 

seja em prol da população.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

VEREADORES PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO E 

ANA SOFIA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES RAMOS:- 

O Senhores Vereadores Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo Ana Sofia 

dos Santos Carvalho Gonçalves Ramos, acerca do COVID-19 referem que, vivemos um 

tempo diferente, um tempo em que enfrentamos um inimigo comum, o Covid-19. Este é o 

tempo em que devemos encontrar união entre as pessoas no auxílio de que é afetado por 

esta doença. São já muitos aqueles que se encontram a lutar entre o vírus, o vírus afeta a 

saúde, afeta o trabalho, enfim a “Vida Normal” de todos, que ninguém escapa! Enfim, são 

tempos de sacrifício, são tempos em que se apela à responsabilidade. A contenção do vírus 

depende da responsabilidade de cada um de nós.----------------------------------------------------- 

A responsabilidade de cada um é fundamental, o exemplo de cada um é fundamental 

na mitigação deste problema global.--------------------------------------------------------------------- 

Refere que é com consternação que tomam conhecimento através da comunicação 

social, que enquanto são exigidos sacrifícios a todos, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal celebra o seu aniversário nas instalações da Câmara Municipal de Vila Flor no 

dia 08 do corrente mês.------------------------------------------------------------------------------------- 

Se há coisa que esta pandemia veio mostrar é que todos somos iguais, iguais em 

relação ao vírus e iguais no comportamento para com a sua propagação.----------------------- 

Contudo, o exemplo tem de vir de cima, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

deve e deverá de dar o exemplo, não foi o caso.---------------------------------------------------- 

Foi difícil escutar palavras de desvalorização do ato indesculpável, a atitude deveria 

de ser de completa humildade e assunção de responsabilidade. Exigir-se-ia um pedido de 

desculpa a todos os Vila-Florenses, a quem é exigido o sacrifício de prescindir de tanto e 

são confrontados com esta celebração do Senhor Presidente e que se questiona, estará o 

Senhor Presidente acima de nós? Ele pode, nós não.------------------------------------------------- 

Que, devem dizer, que o Senhor Presidente do Município não esteve à altura da 

responsabilidade nele confiado, admitiu que existiu a celebração do seu aniversário, refutou 

responsabilidades, desvalorizou o ato, deu respostas lacónicas, enfim foi um momento triste 

para Vila Flor onde o Senhor Presidente demonstrou não conseguir estar ao nível da 

exigência a que todos os Vila-Florenses estão sujeitos.----------------------------------------------- 

Sendo “cumprir cabalmente as normas da DGS”, comunicado do próprio Senhor 

Presidente a 22/10/2020.------------------------------------------------------------------------------------ 

Questiona se o Senhor Presidente da Câmara ainda se acha capaz de continuar a 

exercer as suas funções, dado que às mesmas está inerente dar o exemplo daquilo que se 

requer dos Vila-Florenses.--------------------------------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo e Ana Sofia 

dos Santos Carvalho Gonçalves Ramos desejam apresentar uma PROPOSTA BOLETIM 

EPIDEMIOLÓGICO: --------------------------------------------------------------------------------------- 

“Apresentamos uma proposta para que seja criado um boletim epidemiológico diário 

para informar os Vila-Florenses sobre a situação do concelho.-------------------------------------- 



Página - 4 - 
 

Este boletim é exemplo daquilo que se faz em inúmeros concelhos pelo país fora e 

poderá incluir a seguinte informação:-------------------------------------------------------------------- 

1- Número de casos ativos no concelho;-------------------------------------------------------- 

2- Surtos identificados no concelho;------------------------------------------------------------ 

3- Situação de gravidade reportada pela ULSNE;-------------------------------------------- 

4- Reforço das normas a cumprir emanadas pela DGS;------------------------------------- 

5- Contatos de apoio à população, nomeadamente para alimentação e medicação;---- 

6- O boletim epidemiológico deverá incluir, por exemplo, novas normativas que 

surjam com o passar do tempo.--------------------------------------------------------------- 

Ficará assim assegurada a informação à população, bem como a oportunidade de 

reforçar os cuidados a ter e as normas a respeitar durante o período de pandemia.-------------- 

NOTA - Exige-se que o boletim epidemiológico proposto, cumpra as normas vigentes 

da proteção de dados pessoais. Aliás, todo o tipo de informação neste boletim verterá do 

domínio público.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO EM COVID-19:-------------------------------------------------------------------- 

Desde março de 2020 que vem a alertar para lacunas que deviam estar atendidas. 

Nomeadamente o acesso à internet que continua deficitário, e a disponibilização de 

equipamentos, tanto a alunos como potencialmente a outros intervenientes educativos.----- 

Voltam a questionar sobre estes pontos, dado que, começa a existir a necessidade de 

cumprimento de ordens da DGS de confinar turmas de alunos, passando estes, durante o 

isolamento profilático, obrigados a ter ensino à distância. Que se torna por isso, crucial, 

solucionar estes problemas.-------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTE ONCOLÓGICO:-------------------------------------------------------------- 

Questionamos para quando está previsto o seu início.-------------------------------------- 

TRANSPORTES ESPECIAIS:------------------------------------------------------------------ 

Referem que têm uma questão, sobre o circuito Vieiro/Samões, que se encontra 

suspenso. O que se traduz em uma criança fica sem transporte. Questionam se já existe 

alguma solução.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionam se já existem respostas às questões colocadas sobre diversos circuitos, 

no dia 28 de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Que a preocupação e insistência, não é fútil, prende-se com o facto de se estar a viver 

em pandemia e as questões colocadas são possíveis de incumprimento das normas da DGS 

e a preocupação está relacionada com este ponto.---------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DO COMPLEXO 

TURISTICO DO PENEIREIRO PARA COMPLEXO TURISTICO DO PENEIREIRO 

ALFREDO TRAVESSA RAMALHO: 

Presente proposta que se junta em anexo e faz parte integrante da presente ata:----- 
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 VEREADOR ABILIO BATISTA MAIA EVARISTO:- 

O Senhor Vereador a tempo inteiro, Abílio Batista Maia Evaristo, em relação ao 

aniversário do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor, quer referir e afirmar 

que a organização da compra do bolo de aniversário e das respetivas bebidas, foi da 

responsabilidade de um grupo de funcionários onde eu me incluo.------------------------------- 

No ato foram mantidas todas as regras de segurança, nomeadamente o uso de 

máscara.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Flor não tem nenhuma 

responsabilidade neste ato.--------------------------------------------------------------------------------- 

Refere que, não apresenta a sua demissão porque não é isso que o Senhor Vereador 

da oposição pretende, apenas pretende atingir o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Vila Flor.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que não se revê nessa forma de fazer política, porque nem tudo serve para se atingir 

os objetivos que se pretendem.---------------------------------------------------------------------------- 

Salienta que, este é um momento de baixar o nível de agressividade e ter-se em 

atenção aquilo que é um inimigo comum, o Corona Vírus. Que nesta altura, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal não pode ser um alvo a abater, a história encarregar-se-

á de repor a verdade dos factos.-------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à proposta do boletim epidemiológico, não faz sentido ser discutido, 

e de igual forma o assunto Complexo Turístico do Peneireiro. Refere que, não lhe parece 

que seja a altura para isso e que compreende que todos os outros possam ter opinião 

diferente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA:- 

O Senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, Quintino Augusto Pimentel 

Gonçalves, refere que, deseja associar-se na íntegra às palavras do Senhor Vereador Abílio 

Batista Maia Evaristo, porque na verdade foi aquilo que se verificou.--------------------------- 

Ainda referiu que, sobre a questão do aniversário do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, é inadmissível utilizar a pandemia para retirar proveitos políticos. Existe algo 

que serve diariamente todos os Vila-Florenses, sabem as dificuldades, preocupações, 

trabalho de responsabilidade que este executivo realiza diariamente.---------------------------- 

Não podem ser atribuídas culpas onde elas não existem.----------------------------------- 

Dá conta que, o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi surpreendido, repete, 

surpreendido, com um bolo de aniversário, que o Senhor Presidente esteve todo dia em 

reuniões no exterior do concelho e quando chegou ao seu gabinete, funcionários e os 
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restantes vereadores se associaram aos parabéns do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Os funcionários que quiseram estar presentes cumpriram as regras que estão 

estipuladas, distanciamento e o uso da máscara.------------------------------------------------------ 

Refere que, nesse ato foram cumpridas todas as regras, incluindo na sua duração de 

tempo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que a questão da situação registada no nosso concelho em relação ao COVID-19, ou 

a sua transmissão, é uma situação a que todos estamos sujeitos e sobre o qual devemos saber 

lidar, por isso quer deixar aqui uma palavra a todos os Vila-Florenses, dizendo-lhes que 

devemos ter muita calma, cumprir rigorosamente as regras da DGS e se possível, circular 

o menos possível nos aglomerados urbanos, neste período que atravessamos, pois está 

convencido que se forem cumpridas as regras e tiverem os cuidados necessários, 

conseguiremos ultrapassar este momento menos bom.---------------------------------------------- 

Relativamente às propostas apresentadas pelos Senhores Vereadores da oposição e 

em relação à Escola Básica e conforme foi proposto pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal na anterior reunião de Câmara, deve ser votado com ponto de ordem.------------ 

Em relação ao Complexo, não tem nada contra, mas a mesma deverá de ser estudada 

e analisada numa próxima reunião de Câmara.------------------------------------------------------- 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA:- 

O Senhor Presidente da Câmara Fernando Francisco Teixeira de Barros, refere que, 

imaginou, porque já está habituado, que alguns assuntos em que a oposição possa perceber 

que para tirar dividendos, os traga para as redes sociais, provocando ataques pessoais, com 

adjetivos e caricaturas que lhe afetam muito, porque além de si, tem uma família por trás, 

como todos nós. Que é isso que o preocupa, que vai estando habituado a estas situações.--- 

Afirmou ainda que, foi o caso dos CTT, em que era homem isolado, sozinho. Os 

correios abriram, e dizem que foi fruto do acaso?---------------------------------------------------- 

Que foram abertos com muito trabalho, com muito esforço e nem uma palavra sobre 

isso. O mesmo aconteceu com a barragem de Freixiel, que deveria ser tão querido ao Senhor 

Vereador Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, que é na sua querida terra, 

freguesia de Freixiel.---------------------------------------------------------------------------------------- 

É neste desacreditar em acreditar, que não pode vir dar lições, o acreditar que nunca 

acredita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Refere que também foi questionado, pondo sempre em dúvida o seu programa de 

candidatura sobre a zona industrial, que tiveram que rever o PDM, comprar os terrenos, 

estão a fazer o projeto e nem uma palavra de congratulações.------------------------------------- 

Sobre as obras da praça da república, que bem sabe que nem todos teriam coragem 

de pegar nesse espaço, que estava com todas as estruturas (água, esgotos, comunicações, 

sem rede de gás, eletricidade), completamente ultrapassadas e que fizeram dois projetos. 

No mandato anterior o 1º projeto teve aprovação dos Senhores Vereadores e não foi 

executado por falta de verbas.----------------------------------------------------------------------------- 

Por conseguinte, foi executada a obra, foi posta a discussão pública, o Senhor 

Presidente foi posto num buldózer, numa caricatura e nem uma palavra de conforto, os 

Senhores Vereadores da oposição escondem-se e não dizem nada.-------------------------------- 

Refere também que, aprovaram a barragem da Redonda das Olgas em Freixiel com 
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dez milhões de euros, foi aprovada mais uma barragem de nove milhões de euros e nem 

uma palavra sobre isso pela oposição.------------------------------------------------------------------- 

Acerca da personalidade do Senhor ex-Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Flor, Senhor Alfredo Travessa Ramalho, pessoa que muito estimo, e que trabalhei com 

grande lealdade, é agora proposto que o parque do Peneireiro tenha o seu nome.------------ 

Este assunto merece uma grande reflexão dos órgãos municipais e da sociedade civil, 

e após auscultação de todos, salienta que está disposto, depois de uma análise às forças 

vivas, a fazê-lo se assim for vontade da maioria. Que nada o move contra o Senhor Alfredo 

Travessa Ramalho, bem pelo contrário.----------------------------------------------------------------- 

O que parece estranho é que a oposição, na pessoa do Senhor Vereador Pedro 

Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, que tão mal diz do Peneireiro, que está a “cair”, 

que está abandonado, sem investimento, que vem agora propor que seja atribuído o nome 

do Senhor ex-Presidente da Câmara municipal Senhor, Alfredo Travessa Ramalho.-------- 

Que bem sabe que os investimentos que foram feitos valorizam o espaço, por 

exemplo, a receção, o bar/restaurante, pavimentação do exterior da piscina, construção de 

passeios, iluminação pública, construção “PT”, parque infantil, rede WI-FI, energia 

elétrica, anexos do parque de animais, reformulação total das três piscinas com ampliação 

do espaço para o dobro.------------------------------------------------------------------------------------ 

Instalação de equipamento de filtragem completamente novo.---------------------------- 

Que também aqui não há uma palavra de reconhecimento. Por isto, o nome de 

Senhor Alfredo Travessa Ramalho, deve ser dignificado, pois foi um Presidente que marcou 

bem o seu tempo, nas medidas e oportunidade e situações de então.------------------------------ 

Dá conta que, esta proposta merece a ponderação de todos, até porque o Senhor 

Alfredo Travessa Ramalho está vivo e que o esteja por muitos e longos anos, mas que não 

recusa a proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que sobre o ataque que está a ser alvo, quer dizer que não se escondeu, falou sobre 

o assunto no órgão de televisão da CMTV, e teve o cuidado de ligar ao Senhor Eng.º Pedro 

Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo na passada quinta-feira e que ficou combinado com 

o Senhor Eng.º Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo comparecer nas instalações 

para falarmos. Refere que ficou à espera, não compareceu. Mas que passou pela vila, mas 

não compareceu. Fugiu às suas obrigações, que ele não fugiria às suas obrigações.----------- 

Que em relação ao aniversário, é verdade o que diz o Senhor Vereador Abílio Batista 

Maia Evaristo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Refere que esteve todo dia em reunião da CIM-TTM e que almoçou com os restantes 

Presidentes de Câmara com a maior proximidade do que vive com os outros.----------------- 

Que pelas 17:00h, chegou à galeria da Câmara Municipal de Vila Flor, onde estavam 

os funcionários com um bolo e uma bebida onde cada retirou uma fatia e foi embora, depois 

de cantarem os parabéns em círculo e distanciados, e refere foi esta a situação 

caricaturada? Que foi Aproveitado pela oposição para aproveitamento político.-------------- 

Que as pessoas presentes, de forma livre e espontânea cumpriram as normas 

estabelecidas pela DGS, e o distanciamento social não resultando qualquer perigo ou 

proximidade entre os presentes.-------------------------------------------------------------------------- 

Que estranha muito o Senhor Eng.º Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo, 

que não tenha tido a mesma atitude no evento realizado em Vila Flor denominado 

“Sunset”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Refere que apenas está a referir-se a todas estas situações como resposta, porque se 

sentiu ofendido, caluniado, atingindo a sua dignidade e da sua família. Que é preciso 

percebermos que todos continuamos a viver, estamos a assumir alguns riscos, mas sempre 

sem intenção de não prejudicar os outros.-------------------------------------------------------------- 

Quem fala em união no início da sua intervenção, pouco tolerante é, que o que o 

move a si na política é única e exclusivamente trabalhar para o seu concelho, para os Vila-

Florenses sem daí tirar nenhum dividendo pessoal ou familiar.----------------------------------- 

Que estas situações o fortalecem e acha que afinal Vila Flor ainda precisa de se e vai 

precisar durante os próximos anos.------------------------------------------------------------------ 

Salienta que vai terminar com uma situação que já fez mais vezes, de alguém que 

admirou e também foi posto em causa, que é: «A política sem riscos é uma chatice, mas sem 

ética é uma vergonha».-------------------------------------------------------------------------------------- 

Que em relação à educação, sempre que o agrupamento precisar, achar que é 

necessário, a Câmara Municipal de Vila Flor está preparada para responder, garantindo 

que os alunos possam assistir via internet às aulas.-------------------------------------------------- 

Tudo aquilo que dependa da Câmara Municipal estão disponíveis a responder. Que 

a educação para este executivo, está e estará sempre em primeiro lugar, porque tem a ver 

com o futuro dos nossos jovens de Vila Flor.----------------------------------------------------------- 

Sobre o transporte de doentes oncológicos que precisam de tratamento, informa que 

já se está a realizar sempre que é solicitado junto dos serviços sociais.--------------------------- 

Já foram realizados vários transportes com os Bombeiros Voluntários e que vão ser 

realizados muitos mais.------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos transportes especiais, o Senhor Vereador Abílio Batista Mais 

Evaristo vai analisar a questão e informar numa próxima reunião de Câmara.--------------- 

  

VEREADORES PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO E 

ANA SOFIA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES RAMOS:- 

O Senhores Vereadores Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo e Ana Sofia 

dos Santos Carvalho Gonçalves Ramos, dão conta que, estamos a viver dentro do estado de 

calamidade, com casos em Vila Flor a subir, doutra forma, como é evidente, que nunca lhes 

passaria pela cabeça ter feito a exposição inicial que fizeram.------------------------------------- 

Que devem dizer, que fica aqui patente quem realmente faz ataques pessoais e falta 

à verdade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Referem que o Senhor Presidente da Câmara Municipal fala em tudo o que não tem 

a ver com o ponto em apreço, para atingir não só os Vereadores mas também as pessoas, 

numa evidente vitimização, desferindo golpes rudes, quando o mesmo nunca aqui foi feito.- 

Que não vão fazer o mesmo, que não vão alimentar mais esta polémica, nem dar 

oportunidade ao Senhor Presidente da Câmara de publicitar os seus feitos, com uma 

situação que nada tem a ver com os mesmos.---------------------------------------------------------- 

Que, aproveitando inclusive, para mais uma vez, em sede de reunião de Câmara, 

lançar a sua candidatura.---------------------------------------------------------------------------------- 

Referem que, querem falar sobre as propostas apresentadas, congratulando que 

aparentemente não há nada a opor por parte do restante executivo. As propostas foram 

apresentadas e exigem que sejam votadas.------------------------------------------------------------- 

Aliás, gostariam de realçar que não entendem a falta de cabimento da proposta do 
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boletim epidemiológico, que quando vivemos uma situação de pandemia, as pessoas 

procuram informação na Câmara Municipal.--------------------------------------------------------- 

Que também falaram, da oportunidade da proposta de homenagem ao Senhor 

Alfredo Travessa Ramalho, que faz todo o sentido quando até o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, quando as obras por ele realizadas, por ele concluídas, tem todo o 

cabimento. Aceitando as propostas, exigem a sua votação.----------------------------------------- 

 

 VEREADOR ABILIO BATISTA MAIA EVARISTO:- 

O Senhor Vereador a Tempo Inteiro, Abílio Batista Maia Evaristo, refere que, não 

vai votar nas propostas, porque entende que as mesmas não devem ser admitidas, as 

mesmas devem ser discutidas em próximas reuniões de Câmara Municipal.------------------- 

 

VEREADORES PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO E 

ANA SOFIA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES RAMOS:- 

O Senhores Vereadores Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo e Ana Sofia 

dos Santos Carvalho Gonçalves Ramos, questionam se podem ou não apresentar propostas 

em reunião de Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------- 

 

PRESIDENTE DA CÂMARA:- 

O Senhor Presidente da Câmara Fernando Francisco Teixeira de Barros, refere que 

não andou à volta de nada, não fugiu do assunto. Que é recorrente a desvalorização que as 

questões são colocadas das obras, do Senhor Presidente e do concelho.-------------------------- 

Que mais uma vez, estão a assistir a um capítulo que não dignifica em nada o que 

querem fazer.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Refere que, não pode o Senhor Eng.º Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo 

concluir, deferir do ataque feroz que fez, concluir que está a apresentar a sua candidatura, 

que essa observação é inoportuna. Que manifestou a sua continuidade para ajudar.--------- 

Que os órgãos próprios, do seu partido e os Vila Florenses irão decidir.---------------- 

Que esta sua predisposição é clara, porque se sentiu atingido pessoalmente, com a 

clara intenção de o restringir nos seus direitos e liberdades e isso não o pode permitir.------ 

Refere que em relação à proposta, torne a refletir, que primeiro tem que se ouvir os 

órgãos do município, sociedade civil, as pessoas, como foi realizado para a atribuição da 

Escola Básica ao Dr. Artur Guilherme Gonçalves Vaz Pimentel.---------------------------------- 

Que não quiseram votar na Escola Básica e agora trazem o plano B, que foram para 

casa pensar no plano B e não quiseram votar.--------------------------------------------------------- 

Refere que agora têm que pensar no assunto, pois não é correto.------------------------ 

Que nunca o Senhor Presidente da Câmara Municipal ou o Dr. Artur Guilherme G. 

Vaz Pimentel, gostariam de em vida ser homenageados, nunca.----------------------------------- 

Mas, que a política sobrepõe-se à moral e tem que ter eco, o que não é correto.------ 

 

VEREADORES PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO E 

ANA SOFIA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES RAMOS:- 

O Senhores Vereadores Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo e Ana Sofia 

dos Santos Carvalho Gonçalves Ramos, referem que, querem repetir que nunca fizeram 

nenhuma consideração sobre a pessoa, mas que tem todo o direito de analisar a atuação 
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como Presidente, que foi isso que fizeram.-------------------------------------------------------------- 

Que quanto às propostas, o boletim é com urgência para que seja implementado, 

bem como a proposta de homenagem ao Senhor Alfredo Travessa Ramalho.------------------ 

Questionam se tem ou não legitimidade, que propostas colocadas em reunião de 

Câmara pelos Senhores Vereadores da oposição sejam possíveis de serem não aceites.------ 

Que, caso seja possível, que não possam apresentar estas propostas, requisitam 

desde já o seu reagendamento para uma próxima reunião de Câmara.-------------------------- 

Que embora se apele ao bom senso de todos dado a situação em que se vive.----------  

 

PRESIDENTE DA CÂMARA:- 

O Senhor Presidente da Câmara Fernando Francisco Teixeira de Barros, refere que 

todos os Senhores Vereadores podem e devem apresentar as propostas que desejam, no 

devido momento.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação às propostas apresentadas, que elas vão passar para a próxima reunião 

de Câmara, como foi feito pelos Senhores Vereadores da oposição na reunião anterior.----- 

Em relação ao boletim, que vai analisar o que foi descrito na ata, que recebe com 

satisfação e que irá ser analisada/trabalhada. Pode também chegar em papel uma proposta 

para complementar o que se encontra na ata.--------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA: 

 

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE PATRONO À ESCOLA BÁSICA DE VILA 

FLOR: denominação “Escola Básica Dr. Artur Pimentel – Vila Flor” - 

Presente Proposta, do Senhor Presidente da Câmara, para atribuição de Patrono à Escola 

Básica de Vila Flor - Dispõe o artigo 3.º do Decreto-Lei nº 387/90, de 10 de dezembro, alterado 

e republicado no anexo ao Decreto-Lei nº 299/2007 de 22 de agosto, que a denominação dos 

estabelecimentos de ensino público é fixada por despacho do Ministro da Educação, sob proposta 

da Câmara Municipal respetiva, devendo ser acompanhada do parecer do órgão de direção do 

estabelecimento de educação e ensino em questão.  

Nesse sentido, proponho à Câmara Municipal a atribuição do nome de Artur Pimentel, na 

qualidade de patrono, à nova Escola Básica de Vila Flor, e se inicie, caso aprovem, o devido 

processo legal para esse efeito. 

Entendo que o Dr. Artur Pimentel, figura incontestável em Vila Flor, deixou um legado 

que muito marcou o Concelho e as suas gentes, pelo que deixo nota breve da sua biografia, que 

se junta: 
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VEREADOR ABILIO BATISTA MAIA EVARISTO:- 

O Senhor Vereador a Tempo Inteiro, Abílio Batista Maia Evaristo, refere que 

concordam com a proposta e que o facto de o Doutor Artur Guilherme G. Vaz Pimentel 
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enquanto Presidente da Câmara Municipal, ter dado um grande impulso à educação do 

nosso concelho, refeições, transportes, entre outros.------------------------------------------------- 

 

VEREADORES PEDRO MIGUEL SARAIVA LIMA CORDEIRO DE MELO E 

ANA SOFIA DOS SANTOS CARVALHO GONÇALVES RAMOS:- 

O Senhores Vereadores Pedro Miguel Saraiva Lima Cordeiro de Melo e Ana Sofia 

dos Santos Carvalho Gonçalves Ramos, Querem deixar uma palavra de homenagem ao 

homem Doutor Artur Guilherme G. Vaz Pimentel, que tiveram a honra de conhecer.------- 

Que a sua marca humanista ficará para sempre em Vila Flor e em todos nós.-------- 

 

Colocado o assunto a votação, o executivo deliberado, por unanimidade: ------------- 

a) Aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, para 

atribuição do nome de Artur Guilherme Vaz Pimentel como Patrono da Escola 

Básica de Vila Flor. ---------------------------------------------------------------------------- 

b) Remeta-se ao Agrupamento de Escolas de Vila Flor para apreciação do Conselho 

Geral e posteriormente à DGESTE para produzir efeitos.---------------------------- 

 

GAP – GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE:- 

 

PROPOSTA DE PROTOCOLO – PROGRAMA “VACINAÇÃO SNS LOCAL”: - 

Presente Proposta de protocolo a celebrar entre o Município de Vila Flor e a Associação 

Dignitude, que estabelece as regras de referenciação dos beneficiários do Programa “Vacinação 

SNS Local” no Município de Vila Flor. – Deliberado, por unanimidade:-------------------------- 

a) Aprovar a proposta de protocolo a celebrar entre o Munício de Vila Flor e a 

Associação Dignitude; ------------------------------------------------------------------------- 

b) À contabilidade para celebração e comprometer nos termos da LCPA – Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso. ------------------------------------------------- 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA 

FLOR – Pedido de apoio financeiro:- 

Presente ofício n.º 488/20, datado de 22 de setembro de 2020, a solicitar um apoio 

financeiro no valor de € 920,00 (novecentos e vinte euros) para ajudar nas despesas adicionais 

que esta corporação se debate no âmbito da COVID-19. – Deliberado, por unanimidade:------ 

a) Atribuir o apoio financeiro no valor de € 920,00 (novecentos e vinte euros).------ 

b) À contabilidade para cabimentar e comprometer nos termos do LCPA – Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso. ------------------------------------------------- 

 

“REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO NOS EDIFÍCIOS ESCOLARES (JARDIM DE 

INFÂNCIA DE FREIXIEL, SEIXO DE MANHOSES E VILAS BOAS) - 

APROVAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA:- 

Presente informação n.º 77/2020, datada de 21 de outubro de 2020, do Chefe de Unidade 

Orgânica em Regime de substituição, Tiago Filipe Silva Morais, dando conta que, considerando 

que para efeitos de apresentação de candidatura para Remoção de Fibrocimento nos Edifícios 
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Escolares das 3 localidades em causa (Jardim de Infância de Freixiel, Seixo de Manhoses e Vilas 

Boas), é necessário o cumprimento de determinados requisitos para efeitos de maturidade. 

Um deles é a aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de RCD, bem como a Aprovação do 

Plano de Saúde e Segurança para a Remoção de Fibrocimento nos Edifícios Escolares supra 

referidos. 

Assim, e com vista a apresentação da referida candidatura, torna-se necessário submeter à 

aprovação da Câmara Municipal a presente proposta de planos para aprovação. – Deliberado, 

por unanimidade, aprovar o plano de prevenção e gestão do RCD e aprovar o plano de 

saúde e segurança.-------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DAF – DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

UNIDADE ORGÂNICA DE 3.º GRAU – FINANCEIRA E CONTROLO: - 

 

CONTABILIDADE: - 

 

RESÍDUOS DO NORDESTE – EMPRESA INTERMUNICIPAL – Faturação: - 

Presente Ofício n.º 354, datado de 13 de outubro de 2020, anexando a fatura n.º 2020/326, 

referente à prestação de serviços de gestão de RSU, no mês de setembro de 2020, no valor de 

21.017,07 € (vinte um mil, dezassete euros e sete cêntimos). – Deliberado, por unanimidade:- 

a) Autorizar o pagamento de € 21.017,07 (vinte e um mil, dezassete euros e sete 

cêntimos) referentes à prestação de serviços de gestão de RSU, do mês de 

setembro de 2020.------------------------------------------------------------------------------- 

b) À contabilidade para cabimentar e comprometer nos termos da LCPA – Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso. ------------------------------------------------- 

 

DOHUA – DIVISÃO DE OBRAS, HABITAÇÃO, URBANISMO E AMBIENTE 

 

    UNIDADE ORGÂNICA DE 3.º GRAU – URBANISMO E OBRAS: - 

  

OBRAS MUNICIPAIS: - 

 

COMPLEXO TURÍSTICO DO PENEIREIRO – PISCINAS E ZONA DE LAZER 

– Pedido de prorrogação do prazo contratual da empreitada:- 

Presente ofício n.º 96/2020, de 2 de outubro de 2020 do adjudicatário da empreitada supra, 

CAPSFIL, S.A., - Carlos Augusto Pinto dos Santos e Filhos. S.A., a solicitar uma prorrogação 

complementar do prazo para a conclusão das obras da empreitada até ao dia 30 de novembro de 

2020, devido à falta de mão-de-obra especializada/ qualificada e aos condicionalismos impostos 

pelo período pandémico que atravessamos, cuja informação do Chefe da Unidade Orgânica 

Urbanismo e Obras em regime de substituição, António Valdemar Taboada Teixeira, datada de 

8 de outubro de 2020 dá conta que face aos argumentos apresentados e em virtude de não 

acarretar encargos adicionais para o município, entende que se deve conceder a prorrogação 

graciosa até ao dia 30 de novembro de 2020 (inclusive). – Deliberado, por unanimidade, 

autorizar a prorrogação graciosa até 30 de novembro, de acordo com a informação dos 

serviços técnicos.---------------------------------------------------------------------------------------------    
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CONSTRUÇÃO DA REMODELAÇÃO DAS OBRAS DE ENTRADA ETAR – 

Pedido de prorrogação do prazo contratual da empreitada:- 

Presente ofício n.º 97/2020, de 2 de outubro de 2020 do adjudicatário da empreitada supra, 

CAPSFIL, S.A., - Carlos Augusto Pinto dos Santos e Filhos. S.A., a solicitar uma prorrogação 

suplementar do prazo para a conclusão das obras da empreitada até ao dia 30 de novembro de 

2020, devido à falta de mão-de-obra especializada/ qualificada e aos condicionalismos impostos 

pelo período pandémico que atravessamos, cuja informação do Chefe da Unidade Orgânica 

Urbanismo e Obras em regime de substituição, António Valdemar Taboada Teixeira, datada de 

8 de outubro de 2020 dá conta que face aos argumentos apresentados e em virtude de não 

acarretar encargos financeiros adicionais para o município, entende que se deve conceder a 

prorrogação do prazo contratual até ao dia 30 de novembro de 2020 (inclusive). – Deliberado, 

por unanimidade, autorizar a prorrogação suplementar do prazo até 30 de novembro de 

2020, de acordo com a informação dos serviços técnicos.-------------------------------------------- 

 

QUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA DA REPÚBLICA, INCLUINDO REDE 

DE INFRAESTRUTURAS, MOBILIDADE E SEGURANÇA – Pedido de 

prorrogação do prazo contratual da empreitada:- 

Presente ofício n.º 98/2020, de 2 de outubro de 2020 do adjudicatário da empreitada supra, 

CAPSFIL, S.A., - Carlos Augusto Pinto dos Santos e Filhos. S.A., a solicitar uma prorrogação 

complementar do prazo para a conclusão dos trabalhos da empreitada até ao dia 30 de novembro 

de 2020, devido à falta de mão-de-obra especializada/ qualificada e aos condicionalismos 

impostos pelo período pandémico que atravessamos, cuja informação do Chefe da Unidade 

Orgânica Urbanismo e Obras em regime de substituição, António Valdemar Taboada Teixeira, 

datada de 8 de outubro de 2020 dá conta que face aos argumentos apresentados e em virtude de 

não acarretar encargos adicionais para o município, entende que se deve conceder a prorrogação 

graciosa até ao dia 30 de novembro de 2020 (inclusive). – Deliberado, por unanimidade, 

autorizar a prorrogação graciosa até 30 de novembro de 2020, de acordo com a informação 

dos serviços técnicos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   

Sendo quinze horas foi declarada encerrada a reunião, tendo sido deliberado, por 

unanimidade, aprovar e assinar a presente minuta que vai ser exarada no respetivo livro de atas.  

 

 

 

 

E eu, Tiago Filipe da Silva Morais, Chefe de Unidade Orgânica de 3º Grau Jurídico, 

Contra Ordenações e Execuções Fiscais em Regime de Substituição, que a secretariei, redigi, 

subscrevi e assino. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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