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Estiveram presentes os seguintes membros: 

Presidente: Vítor Paulo Gomes Pereira  

Vereador: Tiago Manuel Pereira da Cunha 

Vereadora: Maria José Brito Lopes Moreira 

Vereadora: Janine da Mata Azevedo Soares 

Faltou o seguinte membro: 

Vereadora: Helena Barbosa Ramos Fernandes 
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Ata n.º 17/2017 da reunião ordinária realizada no dia 21 de agosto de 2017 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h15m. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte e um do mês de agosto 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: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Helena Barbosa Ramos 

Fernandes, Maria José Brito Lopes Moreira, 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 da vereadora Helena Barbosa Ramos 

Fernandes, por motivos profissionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO= 

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

=PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA= 

=FESTIVAL VODAFONE PAREDES DE COURA= 

 -------- O presidente e a vereação congratularam-se com o sucesso dos eventos realizados durante o presente 

verão: Festa da Truta, Lego Fan Weekend, Feira Mostra, Mundo ao Contrário, Festas do Concelho e Festival 

Vodafone Paredes de Coura. Salientam e agradecem o empenho e dedicação de todos os organizadores, 

participantes e colaboradores municipais, bem como a forma como a população soube acolher todos os visitantes, 

que muito contribuíram para o sucesso de todos os eventos. ----------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 16/2017, da reunião ordinária de 07-08-2017, oportunamente 

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

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata da reunião ordinária de 07-08-2017. -----  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de tesouraria, relativo ao dia 17-08-2017, que 

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

Em cofre na Tesouraria: 1.976,81€ mil novecentos e setenta e seis euros e oitenta e um 

cêntimos 

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 

Depósitos 
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Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 437.681,30€  quatrocentos e trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e um 

euros e trinta 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) 576.679,24€ quinhentos e setenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove 

euros e vinte e quatro cêntimos 

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

cêntimos 

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) 804,65€ oitocentos e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/14824607001 - (BST) 17.790,51€ dezassete mil e setecentos e noventa euros e cinquenta e um 

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) 764,16€ 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) 4.535,91€ quatro mil quinhentos e trinta e cinco euros e noventa e um 

cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) 0,00€ ------ 

Conta n.º 56436347 - (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 e 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) 15.718,35 quinze mil, setecentos e dezoito euros e trinta e cinco 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40285632054 (CCAM) 946,77€ novecentos e quarenta e seis euros e setenta 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 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

=ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA (ACEP) - RATIFICAÇÃO= 

PONTO 02: Apreciação, discussão e votação da ratificação do Acordo Coletivo de Entidade Empregadora 

Pública (ACEP). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente para ratificação o Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública entre o Município de 

Paredes de Coura, o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 

Públicas, Concessionárias e Afins e o SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de 

Entidades com Fins Públicos, que se anexa como documento e faz parte integrante desta ata. -------------------------  

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública entre 

o Município de Paredes de Coura, o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local 

e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins e o SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos. --------------------------------------------------------------------  
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=COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL 2017 - PARECER I= 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação do Parecer I da Comissão de Avaliação e Atribuição de Apoios 

ao Associativismo Cultural 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o Parecer I da Comissão de Avaliação e Atribuição de Apoios ao Associativismo Cultural 2017, 

que se anexa como documento e faz parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Parecer I da Comissão de Avaliação e Atribuição de 

Apoios ao Associativismo Cultural 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------  

=REGULAMENTO DA VENDA DE BILHETES PARA O FESTIVAL VODAFONE PAREDES DE COURA= 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de Regulamento da Venda de Bilhetes tipo Passe Geral para 

o Festival Vodafone Paredes de Coura a cidadãos residentes.---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o Regulamento da Venda de Bilhetes tipo Passe Geral para o Festival Vodafone Paredes de 

Coura a cidadãos residentes no concelho de Paredes de Coura há mais de 30 dias relativamente à compra, que 

se anexa como documento e faz parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento da Venda de Bilhetes tipo Passe Geral para 

o Festival Vodafone Paredes de Coura a cidadãos residentes no concelho de Paredes de Coura há mais de 

30 dias relativamente à compra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=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. --------------------------------------------  


