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Estiveram presentes os seguintes membros: 

Presidente: Vítor Paulo Gomes Pereira  

Vereadora: Helena Barbosa Ramos Fernandes 

Vereadora: Maria José Brito Lopes Moreira 

Vereadora: Janine da Mata Azevedo Soares 

Faltou o seguinte membro: 

Vereador: Tiago Manuel Pereira da Cunha 
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Ata n.º 13/2017 da reunião ordinária realizada no dia 26 de junho de 2017 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h00. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte e seis do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos Paços do Município e 

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

Pereira, estando presentes os vereadores: Helena Barbosa Ramos Fernandes, Maria José Brito Lopes Moreira 

e Janine da Mata Azevedo Soares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A reunião foi secretariada por José Manuel Braga Fernandes, Assistente Técnico/Coordenador Técnico, da 

Divisão Administrativa e Financeira 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. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do vereador Tiago Manuel Pereira da 

Cunha, em representação do Município numa reunião em Vila Real. ------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO= 

 -------- Não houve intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA= 

 -------- Não houve assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação das propostas de ata nº 12/2017, da reunião ordinária de 12-06-2017, oportunamente 

distribuída e dispensada de leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata nº 12/2017, da reunião ordinária de 12-

06-2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 22-06-2017, que 

acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros 

Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 

Vereadora: 200,00€ duzentos euros 

DAF 

Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 

Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 

Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 

Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 5.714,55€ cinco mil e setecentos e catorze euros e cinquenta e 

cinco cêntimos 

Depósitos 
  

CGD – Caixa Geral de Depósitos   

0035/00000038430 355.855,66 € trezentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e 

cinquenta e cinco euros e sessenta e seis cêntimos 

0035/00001129320 19.951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e 

noventa e dois cêntimos 

0035/00001129730 553 541,84 € quinhentos e cinquenta e três mil e quinhentos e 

quarenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos 
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Santander Totta   

0018/00032084298020 4.692,92€ quatro mil seiscentos e noventa e dois euros e noventa 

e dois cêntimos 

0018/10533024020 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 

0018/14401376020 1.643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 

cêntimos 

0018/14497465020 22.804,65 € vinte e dois mil e oitocentos e quatro euros e sessenta e 

cinco cêntimos 

0018/14824607001 41.941,11€ quarenta e um mil e novecentos e quarenta e um euros 

e onze cêntimos 

0018/15094725020 4.681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e 

oito cêntimos 

0018/15889736020 28.764,16€ vinte e oito mil setecentos e sessenta e quatro euros e 

dezasseis cêntimos 

0018/17568171020 3.269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e 

nove cêntimos 

0018/17996034020 37.423,00€ trinta e sete mil quatrocentos e vinte e três euros 

0018/24966582020 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 

0018/32379778020 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 

BIC – Banco BIC   

0079/00490503810 16.947,53 € dezasseis mil e novecentos e quarenta e sete euros e 

cinquenta e três cêntimos 

0079/00490503820 50.000,00€ cinquenta mil euros 

Millennium BCP   

0033/00056436347 5.075,14€ cinco mil e setenta e cinco euros e catorze cêntimos 

NOVO BANCO   

0007/54700062007 6.293,18€ seis mil duzentos e noventa e três euros e dezoito 

cêntimos 

0007/54700868009 4.049,46€ quatro mil e quarenta e nove euros e quarenta e seis 

cêntimos 

CCAM – Caixa de Crédito Agrícola Alto Minho   

0045/40024534053 66.078,02€ sessenta e seis mil e setenta e oito euros e dois 

cêntimos 

0045/40285632054 16.502,43€ dezasseis mil e quinhentos e dois euros e quarenta e 

três cêntimos 

BPI – Banco Português de Investimento   

0010/3654235001001 5.807,15€ cinco mil oitocentos e sete euros e quinze cêntimos 

BBVA - Banco Bilbao Vizcaya e Argentaria   

0019/20000383 36.663,34€ trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e três euros e 

trinta e quatro cêntimos 

=DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE= 

=REDUÇÃO DE TAXAS DE CONSTRUÇAO DE HABITAÇÃO= 

PONTO 02 - Apreciação, discussão e votação de requerimento de Roberto Miguel de Sá Castro, para 

redução de taxas de alvará de licença de construção de habitação, em Sobreiro, Padornelo. 

 --------- Roberto Miguel de Sá Castro, residente em Rua Padre Casimiro de Sá, freguesia de Parada, concelho de 

Paredes de Coura, na qualidade de titular do processo de obras n.º LEDI 04/17, relativo à obra a levar a efeito no 

lugar do Sobreiro, freguesia de Padornelo, solicita a redução da taxa de licença de obras conforme alínea d), n.º 

2, Art.º 9.º do Capitulo II, do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação. ----------------------------  

 --------- Declara não ter beneficiado desta disposição regulamentar, por se tratar da sua primeira habitação. ---------  

 --------- A Chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA), Arquiteta Eduarda Fontelo Gomes, deu uma 

informação com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- O presente pedido enquadra-se na alínea d) do n.º 2 do Art.º 9.º do Capítulo II do Regulamento Municipal 

de Taxas de Urbanização e Edificação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e face à certidão das Finanças relativa ao património, em anexo, que refere que o requerente apenas 

possui o artigo rústico onde pretende edificar a moradia dado que o requerente declara tratar-se da sua primeira 

habitação, considero que o presente pedido poderá ser deferido. ----------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica e com o disposto no n.º 2 do 

Art.º 9.º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, autorizar a redução 

das taxas municipais de construção a levar a efeito em Sobreiro, Padornelo, ao titular do processo de obras 

n.º LEDI 04/2017, Roberto Miguel de Sá Castro”. ----------------------------------------------------------------------------------  

=DELIBERAÇÕES DIVERSAS= 

=RELEVANTE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL= 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de pedido da MGI Coutier para declaração da Câmara 

Municipal de relevante interesse público municipal de projeto, nos termos do disposto no art.º 6 do 

Regulamento das Zonas Industriais, para efeitos de isenção de taxas de licenciamento de obras, de acordo 

com o previsto no art.º 9.º do mesmo Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o requerimento da MGI COUTIER UNIPESSOAL, LDA., com o seguinte teor: ---------------------  

 -------- MGI COUTIER LUSITÂNIA UNIPESSOAL, LDA., NIPC 510938761, com sede na Zona Industrial de 

Castanheira, Lugar de Corredouras, Castanheira, Paredes de Coura, vem pelo presente expor o seguinte: ---------  

 -------- -encontrando-se sedeada no concelho há vários anos e com vista à expansão da sua atividade industrial 

de fabricação de componentes e acessórios para veículos automóveis, a requerente pretende investir na ampliação 

das suas instalações na Zona Industrial de Castanheira; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- - para o efeito, adquiriu recentemente vários lotes de terreno, a preço de mercado, com vista à alteração e 

ampliação dos pavilhões existentes, dando assim início à execução do seu programa de expansão, que visa a 

ligação das instalações iniciais à nova nave; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - trata-se de um projeto que exige um elevado investimento, não só pela aquisição do terreno, mas também 

pela realização de obras de grande dimensão (cfr projeto de obras n.º 24/17) e ainda pela dotação das novas 

instalações com os mais modernos meios de produção e novos processos de robotização; ------------------------------  

 -------- - importa salientar que esta aposta na modernização tecnológica não implicará qualquer redução no pessoal 

ao serviço da empresa, prevendo-se, pelo contrário, a criação de cerca de 70 novos postos de trabalho, que 

acrescerão aos já existentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - assim, o projeto de expansão da unidade industrial da requerente em Castanheira contribuirá 

significativamente para o sustentado desenvolvimento económico-social do concelho de Paredes de Coura, quer, 

de forma direta, pelo aumento da capacidade produtiva, pelo uso de tecnologia avançada e pela criação de 

emprego, como, indiretamente, pela fixação da população ativa e pela dinamização da atividade dos agentes 

económicos do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto e por entender que o investimento da requerente na expansão da sua unidade industrial 

na Zona Industrial de Castanheira se revela uma mais-valia para o concelho, solicita seja declarado pela Câmara 

Municipal a que preside o relevante interesse público municipal do presente projeto, nos termos do disposto no 

art.º 6º do Regulamento das Zonas Industriais, para efeitos de isenção de taxas de licenciamento de obras, de 

acordo com o previsto no Art.º 9.° do mesmo Regulamento, o que igualmente requer. -------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável ao projeto de expansão apresentado pela 

empresa MGI Coutier, com sede na Zona Industrial de Castanheira, nos termos do disposto no Art.º 6.º do 
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Regulamento das Zonas Industriais, para efeitos de isenção de taxas de licenciamento de obras, de acordo 

com o previsto no Art.º 9.º do mesmo Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Pelas vereadoras do PSD foi apresentada a seguinte declaração de voto: -------------------------------------  

“A MGI Coutier é inequivocamente uma empresa de referência no tecido empresarial courense e nacional. 

Ter tal entidade implantada e em plena expansão no nosso concelho, constituiu uma enorme mais-valia a 

todos os níveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- No entanto a decisão de responder favoravelmente ao requerimento de isenção de taxas por si 

apresentado e com a qual concordamos, deverá ser seguida pela concessão do mesmo benefício a todas 

as demais empresas implantadas naquele ou noutro parque industrial (a requerimento ou oficiosamente), 

desde que sejam criadoras de postos de trabalho e riqueza, sejam sustentáveis, respeitem o ambiente e 

promovam a responsabilidade social.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

=UTILIZAÇÃO DE SALA DO CENTRO CULTURAL DE PAREDES DE COURA= 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação de pedido da Secção Concelhia do Partido Socialista, para 

utilização da sala grande do Centro Cultural para a apresentação de candidatos. ------------------------------------  

 --------- Pela Secção Concelhia do Partido Socialista foi presente a seguinte comunicação: -------------------------------  

 --------- No âmbito da realização das Eleições Autárquicas 2017, a secção Concelhia do Partido Socialista vem pelo 

presente solicitar a V.ª Ex.ª a cedência da Sala Grande do Centro Cultural, para a realização de uma festa de 

Apresentação de Candidatos a realizar no próximo dia 23 de julho, a partir das 17:00 horas. -----------------------------  

 --------- Solicitamos ainda que nos seja dada a possibilidade de utilização da sala no dia 22, no período da tarde. 

para efeitos de preparação de palco, luz e som. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, informar a Comissão Política Concelhia do Partido Socialista, no 

sentido de ser cobrada a taxa no valor de € 75,00 (setenta e cinco euros), correspondente à utilização das 

instalações do Centro Cultural, dado tratar-se de pedido efetuado por partido político.” ---------------------------  

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

 --------- No termo desta reunião, foi deliberado, por 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 pela secretária. --------------------------------------------  


