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Ata n.º 03/2019 da reunião extraordinária realizada no dia 26 de fevereiro de 2019 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h30m. 
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ABERTURA 

No dia vinte e seis do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos Paços do Concelho e sala 

de sessões, realizou-se a reunião extraordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes 

Pereira, estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, 

Vítor Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos. --------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por José Manuel Braga Fernandes, Assistente Técnico do Serviço Administrativo e 

Financeiro do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quorum para funcionamento do 

executivo, o presidente declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROVIDÊNCIA CAUTELAR - RESOLUÇÃO FUNDAMENTADA 

PONTO 01: Apreciação, discussão e votação de proposta de resolução fundamentada, nos termos do n.º 1 

do art.º 128.º do CPTA, que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“Vem o Município de Paredes de Coura, pessoa coletiva n.º 506632938, com sede no Largo Visconde de Mozelos, 

4940-525 Paredes de Coura, Requerido na Providência Cautelar intentada por Manuel Bernardo Pereira Lourenço, 

que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Unidade orgânica 1, sob o n.º de processo 

263/19.8BEBRG (outros processos cautelares), proferir resolução fundamentada, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.º 1 do art.º 128.º do CPTA, o que faz nos termos e pelos fundamentos que se seguem: ----------------  

A providência cautelar intentada visa a suspensão da eficácia do ato administrativo praticado pela Câmara 

Municipal de Paredes de Coura em reunião ordinária de 16 de janeiro de 2019, que aprovou por unanimidade a 

aplicação da pena de demissão ao requerente, no âmbito do processo disciplinar instaurado, pela violação dos 

deveres de correção, lealdade e prossecução do interesse público. -------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 128.º do CPTA, recebido o duplicado do requerimento de suspensão 

de eficácia de um ato administrativo, a autoridade administrativa não pode iniciar ou prosseguir a execução, salvo 

se reconhecer que o diferimento da execução seria gravemente prejudicial para o interesse público. -----------------  

Não pode deixar-se de ter em conta que, na situação em apreço, foi judicialmente provada a prática pelo requerente 

de atos com relevância criminal, tendo sido condenado em pena de prisão efetiva pela autoria de um crime de 

abuso sexual de crianças.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tais atos foram praticados pelo requerente em serviço e no local de serviço, valendo-se das suas funções de 

trabalhador público como auxiliar de ação educativa. --------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em consideração a natureza e gravidade da infração disciplinar, o ora requerente foi, pois, disciplinarmente 

punido por factos que suscitam especiais exigências de prevenção. ------------------------------------------------------------  

Depois de concluído o processo disciplinar, em que figurou como arguido, e acautelados que foram os mais amplos 

direitos de defesa constitucional e legalmente consagrados, impõe-se veicular a certeza de que a conduta 

assumida pelo requerente não pode ficar impune e que, atenta a seriedade dos factos em causa, a única atitude 

a tomar é impedir que permaneça no exercício de funções públicas. ------------------------------------------------------------  

A suspensão de ato de despedimento, portanto, feriria, de forma grave e inexorável, a confiança da comunidade 

no adequado funcionamento desta edilidade, na idoneidade dos funcionários e no respeito e proteção dos 

interesses dos munícipes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O diferimento do ato administrativo em causa seria gerador de intenso alarme social e afetaria inevitavelmente a 

credibilidade dos serviços municipais aos olhos da comunidade, criando um sentimento de insegurança na 

população do concelho e prejudicando fortemente a tranquilidade social deste meio rural e tradicional. --------------  
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Além de que, a suspensão da execução da pena fragiliza os valores que o processo disciplinar pretende 

salvaguardar, mormente, o de punir condutas que atentam contra a dignidade do exercício de funções públicas, 

valores, esses, que a instituição tem o dever de prosseguir e assegurar. -------------------------------------------------------  

Pelo que, a não execução do ato contende, não só, com a missão e o prestígio da instituição, como com os da 

própria Administração Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, de acordo com os fundamentos acima enunciados e para efeitos do n.º 1 do art.º 128.º do CPTA, reconheço 

o grave prejuízo para o interesse público que resultaria do diferimento da execução do ato administrativo praticado 

pela Câmara Municipal de Paredes de Coura na reunião do dia 16 de janeiro de 2019, que aplicou por unanimidade 

a pena de demissão ao requerente, determinando a continuidade da execução do referido ato. -------------------------  

Paredes de Coura, 19 de fevereiro de 2019, O Presidente da Câmara Municipal, Vitor Paulo Gomes Pereira ------- “ 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a Resolução Fundamentada. --------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ------------------------------------------  

ENCERRAMENTO 

 --------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para 

constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pelo secretário. ------------------------  


