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Ata n.º 15/2017 da reunião ordinária realizada no dia 24 de julho de 2017 iniciada às 10h30m e concluída às 

11h30m. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte e quatro do mês de julho 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, Janine da Mata Azevedo Soares. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior 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, 

ausente ao serviço do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=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 14/2017, da reunião ordinária de 24-07-2017, oportunamente 

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

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata nº 14/2017, da reunião ordinária de 24-

07-2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 20-07-2017, 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 euro 

DUA 

Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 6.418,12€ seis mil quatrocentos e dezoito euros e doze cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 444.856,89€ quatrocentos e quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta 

e seis euros e oitenta e nove cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19.951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa 

e dois cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 556.355,92€ quinhentos e cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e 

cinco euros e noventa e dois cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 4.692,92€ quatro mil seiscentos e noventa e dois euros e noventa e dois 

cêntimos 
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Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1.643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 

cêntimos  

Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 22.804,65€ vinte e dois mil oitocentos e quatro euros e sessenta e cinco 

cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 100.603,15€ cem mil seiscentos e três euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4.681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 

cêntimos  

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 28.764,16€ vinte e oito mil setecentos e sessenta e quatro euros e 

dezasseis cêntimos  

Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3.269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 

cêntimos 

Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 

Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 16.947,53€ dezasseis mil novecentos e quarenta e sete euros e 

cinquenta e três cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) 50.000,00€ cinquenta mil euros 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4.934,14€ quatro mil novecentos e trinta e quatro euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6.293,18€ seis mil duzentos e noventa e três euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 4.049,46€ quatro mil e quarenta e nove euros e quarenta e seis 

cêntimos  

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 86.706,41€ oitenta e seis mil setecentos e seis euros e quarenta e um 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40285632054 (CCAM) 33.885,87€ trinta e três mil oitocentos e oitenta e cinco euros e oitenta 

e sete cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5.807,15€ cinco mil oitocentos e sete euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 36.663,34€ trinta e seis mil seiscentos e sessenta e três euros e trinta e 

quatro cêntimos 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTE, BTN E BTN - IP 

PONTO 02 Apreciação discussão e votação da proposta de abertura de procedimento para o fornecimento 

de energia elétrica para instalações alimentadas em BTE, BTN e BTN – IP – 74/17_B. -------------------------------  

 --------- Foi presente a informação com o seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Apesar da legislação de extinção de tarifas reguladas de venda de eletricidade a clientes finais quer de consumos 

de baixa tensão normal (BTN) e baixa tensão especial (BTE), a ERSE estima que cerda de 50% dos clientes finais 

não transitaram ainda para o mercado liberalizado, o Decreto-Lei n.º 15/2015, de 30 de janeiro, e juntamente com 

a portaria 97/2015, de 30 de março, veio adiar a extinção do período das tarifas transitórias até 31 de dezembro 

de 2017; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que, não obstante a este alargamento do prazo, o entendimento é passar gradualmente para o mercado 

liberalizado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A integração do Município de Paredes de Coura na Central de Compras do Alto Minho, de acordo com deliberação 

de 12/01/2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O lançamento do procedimento por ajuste direto para o Fornecimento de energia elétrica para instalações 

alimentadas em BTE, BTN e BTN – IP, ao abrigo do “Acordo Quadro para Fornecimento de Eletricidade (AQ 

01_2017)” da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, nos termos do artigo 259.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP); ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- A aprovação das peças de procedimento, Convite e Caderno de Encargos, nos termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 

2 do artigo 40.º do CCP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A aprovação do preço base global do procedimento no valor de € 396 000,00 (trezentos e noventa e seis mil 

euros), acrescido de IVA à taxa legal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O convite às entidades selecionadas no acordo quadro:  -------------------------------------------------------------------------  

EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A.; ----------------------------------------------------------------------------------  

Galp Power, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PH Energia, Lda.;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HEN - Serv Energ. Lda.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Endesa Energia, SA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Delegar no Júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos concorrentes, de 

acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º, do CCP; -------------------------------------------------------------------------------  

- A aprovação da composição do Júri para dar cumprimento do n.º 1, do art.º 67º, do CCP: Ana Margarida Barros 

Rebelo, Sofia Lages de Carvalho e Susana Maria Gonçalves Ribeiro e como suplentes Teresa Cristina da Costa 

Ramos e Ana Clara Ribeiro de Carvalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para cumprimento dos requisitos legais da abertura do presente procedimento, informa-se: -----------------------------  

- Que existe cabimento orçamental para a despesa inerente ao contrato a celebrar e de acordo com o artigo 47º 

do Código dos Contratos Públicos, sendo que o respetivo preço contratual não excederá o valor de € 396.000,00 

(trezentos e noventa e seis mil euros), acrescido de IVA. ---------------------------------------------------------------------------  

- O presente procedimento insere-se no seguindo código do Vocabulário comum para os contratos públicos (CPV) 

09310000 – 5 Eletricidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Tratando-se de um procedimento enquadrável no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

por representar uma despesa de carater permanente e que depende dos consumos, a assunção do compromisso 

far-se-á pelo montante efetivamente a pagar no período de determinação dos fundos disponíveis com exceção da 

previsão dos custos fixos mensais associados; ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Que o encargo global do presente contrato não ultrapassa os encargos incorridos em 2016 com os contratos de 

prestações similares (mesmo objeto), de acordo com o n.º 2 do artigo 49.º da LOE de 2017, tendo em consideração 

o valor estimado contratual para cada lote de energia elétrica, constantes no Anexo II às peças do procedimento. 

- Que ao abrigo do n.º 12 do artigo 49.º da LOE de 2017, será comunicada, ao órgão executivo, a celebração do 

contrato/adjudicação, no prazo máximo de 30 dias contados da assinatura do mesmo/notificação, nos termos da 

deliberação do órgão executivo de 06/03/2017. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o lançamento do procedimento por ajuste direto para o 

Fornecimento de energia elétrica para instalações alimentadas em BTE, BTN e BTN – IP, ao abrigo do 

“Acordo Quadro para Fornecimento de Eletricidade (AQ 01_2017)” da Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho, nos termos do artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

aprovando para o efeito: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- as peças de procedimento, Convite e Caderno de Encargos, nos termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 40.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o preço base global do procedimento no valor de € 396 000,00 (trezentos e noventa e seis mil euros), 

acrescido de IVA à taxa legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o convite às entidades selecionadas no acordo quadro:  --------------------------------------------------------------------  

EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A.; -------------------------------------------------------------------------------  

Galp Power, S.A.; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PH Energia, Lda.; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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HEN - Serv Energ. Lda.; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Endesa Energia, SA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- a delegação no júri do presente procedimento da resposta aos esclarecimentos solicitados pelos 

concorrentes, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º, do CCP; --------------------------------------------------  

- a composição do Júri para dar cumprimento do n.º 1, do art.º 67º, do CCP: Ana Margarida Barros Rebelo, 

Sofia Lages de Carvalho e Susana Maria Gonçalves Ribeiro e como suplentes Teresa Cristina da Costa 

Ramos e Ana Clara Ribeiro de Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PONTO 03: Tomar conhecimento das deliberações da Assembleia Municipal, tomadas na sua sessão 

ordinária de 30-06-2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente o edital onde constam as deliberações tomadas pela Assembleia Municipal, em sessão realizada no 

dia 30 de junho de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

APPACCDM – PEDIDO DE APOIO EM TRANSPORTE 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio no transporte de utente de Paredes de 

Coura a frequentar estrutura da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental de Viana do Castelo, no mês de agosto. ---------------------------------------------------------------------  

Foi presente a sua comunicação a solicitar a não interrupção de pagamento, no mês de agosto, para o transporte 

de utente de Paredes de Coura a frequentar a estrutura de Viana do Castelo, por falta de retaguarda familiar. -----  

Foi deliberado, por unanimidade, apoiar o transporte do utente de Paredes de Coura, que consta de 

documento que se anexa à ata e dela fica a fazer parte integrante, a frequentar a estrutura da APPACDM - 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viana do Castelo, no mês de 

agosto de 2017, por falta de retaguarda familiar. ----------------------------------------------------------------------------------  

CENTRO INTERPAROQUIAL E SOCIAL DE MOZELOS, PADORNELO E PARADA 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio do Centro Interparoquial e Social de 

Mozelos, Padornelo e Parada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informa que realiza o prolongamento escolar do jardim de infância de Mozelos. No ano letivo de 2016/2017 foi 

atribuído, por protocolo, subsídio para meia sala. A responsabilidade do prolongamento de horário continua a ser 

do Centro Interparoquial e o subsídio atribuído é insuficiente para fazer face às despesas. Durante o ano letivo a 

aquisição do material necessário para as atividades foi sempre suportada pela Instituição, o que se torna pesado 

no orçamento anual. Assim, solicita um subsídio anual de € 2 500,00 para fazer face a esses custos. -----------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros) 

ao Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada, para fazer face às despesas com 

prolongamento de horário escolar do jardim de infância de Mozelos”. ----------------------------------------------------  

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – AEPCOURA- “ARTES E TENDÊNCIAS 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de pedido de isenção de pagamento de taxas para 

licenciamento da realização do desfile de moda “Artes e Tendências”, requerido pela Associação 

Empresarial de Paredes de Coura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A AEPCoura — Associação Empresarial de Paredes de Coura com sede na Rua Dr. Aquilino Ribeiro, requer, 

conforme disposto no artigo 4°, n.º 2, al. c) do Regulamento das Taxas e Tarifas em vigor isenção de pagamento 

das taxas previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002 (Licenciamento do exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos públicos), para realização de desfile de moda “Artes e 

Tendências”, que decorrerá no dia 1 de agosto de 2017, no Largo Hintze Ribeiro. ------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas de licenciamento do evento de desfile de 

moda “Artes e Tendências”, a decorrer no dia 1 de agosto de 2017, no Largo Hintze Ribeiro, considerando 

a realização de mais valia para o desenvolvimento económico-social do concelho. ---------------------------------   

APOIO NAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA IGREJA MATRIZ 

PONTO 06: Ratificação de protocolo com a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria de 

Paredes, para obras de conservação e beneficiação da igreja matriz. -----------------------------------------------------  

“A CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES DE COURA, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva n.º 506 

632 938, representada pelo Presidente da Câmara, Vitor Paulo Gomes Pereira  --------------------------------------------  

E  -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA MARIA DE PAREDES, pessoa coletiva religiosa 

n.º 502 074 566, representada pelo seu Presidente, Reverendo Padre Eurico Silva Pinto. --------------------------------  

Considerando,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O interesse municipal reconhecido à conservação e beneficiação do património;  ------------------------------------------  

Que a Igreja de Santa Maria de Paredes, a sua monumental escadaria e toda a área e jardins envolventes têm 

reconhecido interesse arquitetónico, histórico e turístico para o concelho;  ----------------------------------------------------  

Que o seu estado de conservação geral, apesar de bom, importa a necessidade de algumas intervenções de 

salvaguarda da integridade estrutural do edifício bem como outras de melhoria das acessibilidades; ------------------  

A necessidade de evitar a sua degradação e assegurar a conservação do património, bem como minorar os riscos 

para os utilizadores e visitantes do monumento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

As duas partes celebram entre si o presente protocolo, nos termos das cláusulas seguintes:  ---------------------------  

1ª  ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2.ª outorgantes reconhece a necessidade de intervenção na Igreja de Santa Maria de Paredes, tendo em vista 

assegurar a sua conservação, facilitar a acessibilidade à população, em particular à mais envelhecida, de forma a 

diminuir os riscos dos utilizadores e visitantes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Com obras mais prementes destaca-se a necessidade de intervir ao nível do telhado, tetos de madeira, colocação 

de apoios nas entradas e zonas de acesso, bem como a remoção dos fungos liquenizados e verdete do granito 

nessas áreas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª  ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1ª outorgante reconhece o interesse municipal das intervenções referidas na cláusula 1.ª, para a preservação 

do património arquitetónico e histórico do concelho, bem como para a redução de perigo para a população 

utilizadora do espaço e para os visitantes do monumento. -------------------------------------------------------------------------  

3ª  ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim e nos termos do disposto no n.º 1 e alíneas e) e j) do n.º 2 art.º 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com as alíneas o) e t) do nº 1 do art.º 33º do já citado diploma, a 1.º outorgante apoia a 2.ª outorgante 

na intervenção apoiar esta entidade, atribuindo um subsídio no montante de € 4 000,00 (quatro mil euros).  -------  

4ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A comparticipação à 2ª outorgante, a que se refere a cláusula 3ª, encontra-se registada sobre o número de 

compromisso _______ /2017 e o seu pagamento será efetuado até ao final do mês de julho do presente ano. -----  
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O pagamento em causa no presente protocolo será efetuado de forma a cumprir a Lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso (Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro) e do Decreto-Lei nº 117/2012 de 21 de junho, que 

estabelece o procedimento para a aplicação da referida lei.  ----------------------------------------------------------------------  

5ª ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª outorgante obriga-se, sempre que para tal for contactada antecipadamente, a facultar o acesso à referida 

Igreja aos visitantes que, para efeitos de estudo e valorização do património ou turístico, o 1º outorgante possa 

querer enviar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E por assim terem acordado celebram o presente protocolo que, lavrado em dois exemplares (um para cada parte), 

vai por ambas ser assinado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo transcrito. ------------------------------------------  

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. ------------------------------------------------  

 


