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Ata n.º 18/2017 da reunião ordinária realizada no dia 04 de setembro de 2017 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h00m. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia quatro de setembro 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 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

= 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 n.º 17/2017, da reunião ordinária de 21-08-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata nº 17/2017, da reunião ordinária de 21-08-2017. 

A vereadora Helena Ramos não votou, por não ter estado presente. ------------------------------------------------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 31-08-2017, 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 

Depósitos 
  

Em cofre na Tesouraria: 6.560,66€ seis mil quinhentos e sessenta euros e sessenta e seis 

cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 229.745,87€ duzentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e cinco 

euros e oitenta e sete 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) 577.853,74€ quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e 

três euros e setenta 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 
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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 0018/14 824 607 001 - (BST) 57.213,26€ cinquenta e sete mil, duzentos e treze euros e vinte e seis 

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) -------€ ------- 

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) 6.217,16€ seis mil, duzentos e dezassete euros e dezasseis cêntimos 

Conta n.º 0045/40285632054 (CCAM) 35.209,05€ trinta e cinco mil, duzentos e nove euros e cinco 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 

CELEBRAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PONTO 02: Tomar conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 49.º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro. -----------------------------------------  

 --------- Foi presente a listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, ao abrigo do 

n.º 4 do artigo 49.º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro, para conhecimento, que se anexa a esta ata como seu 

documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de 

aquisição de serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 49.º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro, para 

conhecimento, que se anexa a esta ata como seu documento”. -------------------------------------------------------------  

CRIAÇÃO DE FAIXAS DE REDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL – 2ª FASE – 81/17_S 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação da proposta para abertura de procedimento, por concurso 

público, para Prestação de Serviços de Criação de Faixas de Redução de Combustível – 2ª Fase --------------  

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

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

- A importância na prevenção de incêndios florestais através da redução do risco de incêndio; --------------------------  

- A aprovação da candidatura no POSEUR com uma taxa de comparticipação de 85% onde se inclui a presente 

prestação de serviço; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que, para efeitos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 

de junho, tendo em conta que o prazo de execução do serviço poderá ir até 31/03/2018, o compromisso em causa 

tem caráter plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Propõe-se:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O lançamento do procedimento por Concurso Público para a Prestação de Serviços de Criação de Faixas de 

Redução de Combustível – 2ª Fase, em conformidade com alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP, visto que o 

contrato a celebrar ultrapassa o valor de € 75.000; -----------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovação do preço base global do procedimento no valor de € 215 358,20 (duzentos e quinze mil trezentos e 

cinquenta e oito euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. --------------------------------------------------------  

- A aprovação do respetivo Programa de Procedimento e Caderno de Encargos anexos à presente proposta, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------------------------------------------------------  

- A publicitação no Diário da República, de acordo com o artigo 130.º do CCP; ----------------------------------------------  

- 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 seguinte composição do Júri, para dar cumprimento do n.º 1 do art.º 67º do CCP: Sofia Lages de Carvalho, 

Ana Margarida de Barros Rebelo e Sara Manuela Gonçalves Fernandes e como suplentes Susana Maria 

Gonçalves Ribeiro e Jorge Paulo Alvarenga Lages. ----------------------------------------------------------------------------------  

Para cumprimento dos requisitos legais de abertura de um procedimento, informa-se que: -------------------------------  

- 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 € 215.358,20 

(duzentos e quinze mil trezentos e cinquenta e oito euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA. -------------------------  

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

77230000 – 1 – Serviços relacionados com silvicultura. -----------------------------------------------------------------------------  

- À data existem fundos disponíveis para a assunção do compromisso sendo o seu registo efetuado aquando da 

outorga do contrato/adjudicação, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do DL n.º 99/2015, de 2 de junho. --------------  

- Ao presente contrato não se aplica o disposto no n.º 1 do artigo 49.º da LOE de 2017, uma vez que se trata de 

um contrato para aquisição de serviços cofinanciado pelo POSEUR. -----------------------------------------------------------  

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar: ------------------------------------------------------------------------------------------  

- o lançamento do procedimento por concurso público para a prestação de serviços de Criação de Faixas 

de Redução de Combustível – 2ª Fase, em conformidade com alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP, visto 

que o contrato a celebrar ultrapassa o valor de € 75 000,00; ------------------------------------------------------------------  

- o preço base global do procedimento no valor de € 215 358,20 (duzentos e quinze mil trezentos e 

cinquenta e oito euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. -------------------------------------------------  

- o respetivo programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente proposta, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP; --------------------------------------------------------------------------------  

- a publicitação no Diário da República, de acordo com o artigo 130.º do CCP; ----------------------------------------  

- a delegação 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 composição do Júri, para dar cumprimento do n.º 1 do art.º 67º do CCP, constituída por Sofia Lages de 

Carvalho, Ana Margarida de Barros Rebelo e Sara Manuela Gonçalves Fernandes e como suplentes Susana 

Maria Gonçalves Ribeiro e Jorge Paulo Alvarenga Lages. ---------------------------------------------------------------------  
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RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS BASE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 

PONTO 04: Ratificação da alteração do preço base do procedimento de “Fornecimento de Energia Elétrica 

– BTE, BTN E BTN-IP – 74/17_S”, de acordo com as estimativas para cada rede de energia: Lote 1.1 (BTE) 

– € 74 000,00; Lote 1.2 (BTN) – € 112 000,00; Lote 2 (BTN-IP) – € 213 000,00. --------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade ratificar a alteração do preço base do procedimento de “Fornecimento de 

Energia Elétrica – BTE, BTN E BTN-IP – 74/17_S”, de acordo com as estimativas para cada rede de energia: 

Lote 1.1 (BTE) – € 74 000,00; Lote 1.2 (BTN) – € 112 000,00; Lote 2 (BTN-IP) – € 213 000,00. -----------------------  

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE RAMAL DE SANEAMENTO 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido de isenção de pagamento de ramal de saneamento 

de Rosa da Cunha Mendes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente o requerimento de Rosa da Cunha Mendes, a solicitar, no âmbito do Regulamento Municipal de 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de água e de Drenagem de Águas Residuais a solicitar a isenção 

total ou parcial de pagamento da execução ramal de saneamento, no valor de € 338,84. ----------------------------------  

Tem em anexo a informação social do Gabinete de Ação Social, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte 

integrante, com o parecer de que perante a situação desfavorecida e carência económica comprovada, propõe-se 

a isenção do pagamento de ramal de saneamento/ligação de águas residuais domésticas, no valor de € 338,84, 

conforme disposto na alínea c) do n.º 8 do artigo 161º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais 

de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais. -------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a isenção de pagamento do pagamento execução de ramal de 

saneamento/ligação de águas residuais domésticas, no valor de € 338,84, conforme disposto na alínea c) 

do n.º 8 do artigo 161º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e Drenagem de Águas Residuais, requerido por Rosa da Cunha Mendes, conforme informação da técnica 

do Serviço de Ação Social, que se anexa e faz parte integrante desta ata. -----------------------------------------------  

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de pedidos de isenção de pagamento de execução de ramais 

de abastecimento de água de Carlos Martins de Almeida e de Rosa Maria Vicente -----------------------------------  

 

 --------- Foi presente Carlos Martins de Almeida a solicitar, no âmbito do Regulamento Municipal de Sistemas 

Públicos e Prediais de Distribuição de água e de Drenagem de Águas Residuais a solicitar a isenção total ou parcial 

de pagamento da execução ramal de abastecimento de água, no valor de € 218,69. ---------------------------------------  

Tem em anexo a informação social do Gabinete de Ação Social, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte 

integrante e com o parecer de que perante a situação desfavorecida e de vulnerabilidade social, propõe-se apoiar 

o requerente através da isenção do pagamento do ramal de abastecimento de água pública, no valor de € 218,69, 

ao abrigo da alínea c) do n.º 8 do artigo 161.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais.  ----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a isenção de pagamento do pagamento de execução de ramal 

de abastecimento de água, no valor de € 218,69, conforme disposto na alínea c) do n.º 8 do artigo 161º do 

Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas 

Residuais, requerido por Carlos Martins de Almeida, conforme informação da técnica do Serviço de Ação 

Social, que se anexa e faz parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Foi presente o requerimento de Rosa Maria Vicente, a solicitar, no âmbito do Regulamento Municipal de 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de água e de Drenagem de Águas Residuais a solicitar a isenção 

total ou parcial de pagamento da execução ramal de abastecimento de água, no valor de € 147,87. ------------------  

Tem em anexo a informação social do Gabinete de Ação Social, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte 

integrante e com o parecer de que perante a situação de carência económica comprovada, propõe-se apoiar a 

família através da isenção do pagamento do ramal de abastecimento de água da rede pública, no valor de 

® 147,87, ao abrigo da alínea c) do n.º 8 do artigo 161.º do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais 

de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais.  -----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a isenção de pagamento do pagamento de execução de ramal 

de abastecimento de água, no valor de € 147,87, conforme disposto na alínea c) do n.º 8 do artigo 161º do 

Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas 

Residuais, requerido por Rosa Maria Vicente, conforme informação da técnica do Serviço de Ação Social, 

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

REVISÃO DE PROCESSOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de pedidos de revisão de processos de Ação Social Escolar, 

para o ano letivo de 2017/18.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foram presentes os pedidos de revisão de escalão, constantes da seguinte tabela:  -----------------------------  

Requerente Aluno Escalão abono 

de família 

Proposta ASE 

Anabela Vieira Pereira Laura Barbosa Esteves 2º Atribuir o Esc. A 
Sandra Isabel Jesus Nunes 

Amorim Cunha 
Diogo Miguel Jesus Nunes Cunha 2º Atribuir o Esc. A 

Lúcia Manuela Esteves Fernandes Leandro Rodrigues Fernandes 2º Atribuir o Esc. A 

Elisabete Leites Machado António Manuel Leites Barreiro 2º Atribuir o Esc. A 

Maria Augusta Felgueiras Araújo Fábio Gabriel Araújo Barreiro 2º Atribuir o Esc. A 

Maria Luísa Rodrigues Barbosa Verónica Barbosa Fernandes 2º Atribuir o Esc. A 
Maria Isabel Barbosa Rodrigues 

Sousa 
Clara Rodrigues de Sousa 3º Atribuir o Esc. A 

José Manuel Braga de Sousa Nuno Miguel Barreiro Sousa 3º Atribuir o Esc. B 

Carla Sofia da Cunha Santos Matilde Santos Barbosa 3º Manter o EXC 

Nuno André Sousa Pinheiro Vasco Maria Sousa Pinheiro 4º 
Atribuir o Esc. A / 

Isenção despesas do ATL 

Nuno André Sousa Pinheiro Pedro Maria Sousa Pinheiro 4º 
Atribuir o Esc. A / 

Isenção despesas do ATL 

Nuno André Sousa Pinheiro Maria João Sousa Pinheiro 4º 
Atribuir o Esc. A / 

Isenção despesas do ATL 

Tem em anexo as informações sociais do Serviço de Ação Social, que se anexam a esta ata e dela ficam a fazer 

parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa transcrito, relativo aos pedidos de revisão de 

processos de Ação Social Escolar para o ano letivo de 2017/18, conforme as respetivas informações, 

emitidas pelo Gabinete de Ação Social do Município, que se anexam a esta ata como documentos e dela 

ficam a fazer parte integrante”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de pedidos de isenção de pagamento de passe escolar -------  
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 --------- Foi presente o requerimento de Armindo de Lima Barreiro, na qualidade de encarregado de educação da 

aluna Ana Sofia Barroso Barreiro, a frequentar o 11º ano de escolaridade na EB 2,3/S de Paredes de Coura, de 

isenção de pagamento do respetivo passe escolar, em virtude dos reduzidos rendimentos do agregado familiar. --  

Tem em anexo a informação social do Gabinete de Ação Social, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte 

integrante de que considerando a situação de carência económica familiar propõe a isenção total do passe escolar 

(percurso Castanheira – Paredes de Coura) da jovem aluna do ensino secundário. -----------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado por unanimidade, isentar a aluna Ana Sofia Barroso Barreiro, matriculada no 11º 

ano, na Escola Secundária de Paredes de Coura, do pagamento de passe de transporte escolar, conforme 

relatório social do Serviço de Ação Social, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante”. ----  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

APOIO DA CRUZ VERMELHA DE PAREDES DE COURA 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio da Delegação da Cruz Vermelha de 

Paredes de Coura para apoio à formação --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- A Delegação da Cruz Vermelha de Paredes de Coura, sediada em Formariz, conta neste momento com 9 

membros ativos, que necessitam de formação para dar continuidade ao nobre exercício do voluntariado. Neste 

sentido, a comissão administrativa desta delegação, considera importante que os seus membros ativos 

(voluntários) possuam habilitação para a prática do socorrismo e ainda para a de tripulantes de ambulância de 

emergência (TAE). Como a delegação não tem possibilidades financeiras para suportar os custos desta formação, 

que prevemos de € 1 800,00 (€ 200,00 por pessoa), vimos pelo presente solicitar a V.exa. apoio. Certos de que o 

tema da saúde é de elevada importância para V.exa., consideramos que com esta formação todos ficamos a 

ganhar, em especial os munícipes de Paredes de Coura. ---------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 900,00 (novecentos euros) à delegação 

da Cruz Vermelha de Paredes de Coura, sediada em Formariz, destinado à formação dos seus membros 

ativos (voluntários) na área de prática do socorrismo e de tripulantes de ambulância de emergência (TAE). 

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo entre as partes”. -----------------  

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


