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Ata n.º 21/2017 da reunião ordinária realizada no dia 17 de outubro de 2017 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h30m. 
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=ABERTURA= 

No dia dezassete do mês de outubro 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, Maria José Brito Lopes Moreira, Vítor 

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

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= 

O Presidente deu as boas vinda à nova Câmara, especialmente os novos Vereadores –Vítor Silva e Sérgio 

Caselhos. Formulou votos de bom trabalho a todos e salientou que cumpre a esta equipa dar continuidade ao 

trabalho iniciado no mandato anterior. Tudo farão para não defraudar as expetativas da comunidade courense que, 

nas eleições do passado dia 30 de outubro, exprimiu, de forma clara e expressiva, a confiança depositada neste 

executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente sublinhou a importância de criar mecanismos e instrumentos para aumentar a participação cívica e 

garantir uma governação dinâmica e em comunicação com os cidadãos.  ----------------------------------------------------  

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 20/2017, da reunião ordinária de 02-10-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado por unanimidade, aprovar a ata n.º 20/2017, da reunião ordinária de 02-10-2017. ----------------  

Os vereadores Vítor Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos, não votaram por não terem estado 

presentes na reunião a que a ata respeita.-------------------------------------------------------------------------------------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 14-09-2017, 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: 6.398,16€ seis mil trezentos e noventa e oito euros e dezasseis 
cêntimos 

Depósitos   
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Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 161.206,90€ cento e sessenta e um mil, duzentos e seis euros e noventa 
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) 578.827,09€ quinhentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete 
euros e nove 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 0018/14 824 607 001 - (BST) 74.323,21€ setenta e quatro mil, trezentos e vinte e três euros e vinte 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) 4.560,91€ quatro mil quinhentos e sessenta 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) 4.873,14€ quatro mil oitocentos e setenta e três euros e catorze 
cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 31.688,08€ trinta e um mil seiscentos e oitenta e oito euros e oito 
cêntimos 

Conta n.º0045/40285632054 (CCAM) 21.656,59€ vinte e um mil seiscentos e cinquenta e seis euros e 
cinquenta e nove 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) 25.293,76€ vinte e cinco mil duzentos e noventa e três euros e setenta e 
seis cêntimos 

= CÂMARA MUNICIPAL =  

PROPOSTA DE REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

Ponto 02: Apreciação, discussão e votação de proposta de Regimento da Câmara Municipal. -------------------  

 --------- Foi presente uma proposta de Regimento da Câmara Municipal com o seguinte teor: ‘Nos termos do artigo 

39º, alínea a), da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro é submetida à Câmara Municipal uma proposta de Regimento 

que, a ser aprovada, estará em vigor até ao termo do presente mandato. ------------------------------------------------------  

 --------- PROPOSTA DE REGIMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES DE COURA ----  

 --------- 1º - As reuniões da Câmara Municipal realizar-se-ão quinzenalmente e serão todas públicas. ------------------  

 --------- 2º - As reuniões terão lugar no Edifício dos Paços do Concelho, na sala de reuniões da Câmara Municipal, 

sempre às terças-feiras, tendo o seu início às 10h30. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  3º - Sempre que o dia da reunião coincida com dia feriado ou qualquer tolerância de ponto, a reunião da 

Câmara realizar-se-á no dia útil imediatamente seguinte. ---------------------------------------------------------------------------   

 ---------  4º - A respetiva ordem de trabalhos e documentos de apoio serão enviados à Vereação, por correio 

eletrónico, com quarenta e oito horas úteis, de antecedência. ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Nas reuniões ordinárias, a ordem de trabalhos será subdividida em 3 períodos:  -----------------------------------  
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 -------- - Período destinado ao público:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em todas as reuniões públicas e no início dos trabalhos, haverá um período de intervenção do público que 

não pode exceder trinta minutos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os cidadãos que pretendam fazer intervenções sobre os assuntos de interesse para o Município, terão de 

fazer, antecipadamente a sua inscrição, referindo o nome, morada e assunto a tratar.  -----------------------------------  

 -------- O período de intervenção do público referido no nº 1 do presente artigo, não poderá exceder cinco minutos 

por cada intervenção.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Antes da ordem do dia:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sem prejuízo do nº 2, Art.º 50º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, no período de ‘antes da ordem do 

dia’ serão tratados assuntos não sujeitos a deliberação, cuja constância na ata se fará nos seus aspetos essenciais 

e de forma sucinta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Ordem do dia:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Período onde serão inscritos os assuntos sujeitos a deliberação e do qual constarão obrigatoriamente, para 

além de outros, os seguintes pontos:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Aprovação da ata da reunião anterior -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Faltas dos membros da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  5º - 1- Os pedidos de agendamento de assuntos para a reunião, deverão ser feitos por escrito e entregues 

até às 10 horas de terça-feira que precede a reunião, na Divisão Administrativa e Financeira. ---------------------------  

 -------- 2. Qualquer outro agendamento será decidido pela Câmara Municipal pontualmente, nos termos da Lei e 

sempre em função da urgência que o assunto revestir.  ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6º - 1- Os assuntos constantes da "Ordem do dia" ou os agendados nos termos do número anterior, serão 

aprovados em minuta, e tornar-se-ão executórios logo que esta seja assinada nos termos da Lei. ---------------------  

2-Constituirão requisitos essenciais das deliberações aprovadas em minuta, para além dos constantes da ordem 

de trabalhos, o tipo de votação e o sentido de voto de todos os membros do órgão presentes. --------------------------  

 -------- 7º As votações serão feitas nos termos da Lei, podendo os membros da Câmara Municipal, se assim o 

entenderem e justificar o seu voto da seguinte forma:--------------------------------------------------------------------------------  

- De forma verbal ou por escrito no final das votações. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  8º - As atas das reuniões estarão à disposição dos membros da Câmara Municipal, simultaneamente com 

as ordens de trabalho das reuniões ordinárias que imediatamente se lhe seguirem, pelo que a leitura das mesmas 

fica dispensada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  9º - Em tudo o que este regimento for omisso, regerá a legislação em vigor, nomeadamente a Lei nº 169 

/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 -------- 10 º Este regimento entra em vigor imediatamente a seguir à sua aprovação. ---------------------------------------  

 -------- “A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a presente proposta de Regimento da Câmara 

Municipal”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOMEAÇÃO DE VEREADOR A TEMPO INTEIRO 

PONTO 3: Tomar conhecimento da informação de nomeação de vereador a tempo inteiro.-----------------------  

Foi presente uma informação com o seguinte teor: ’Ao abrigo da alínea d) do nº 1 e do nº 4 do art. 58º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, nomeio Vereador a Tempo Inteiro – Dr. Tiago Manuel Pereira da Cunha, em regime 

de exclusividade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A Câmara Municipal tomou conhecimento”. -----------------------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE VEREADOR A TEMPO INTEIRO 

PONTO 4: Apreciação, discussão e votação de proposta de fixação do número de vereadores, nº 2, artº 58, 

Lei nº 169/99. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente uma proposta com o seguinte teor: ‘Nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, compete ao Presidente da Câmara Municipal decidir sobre a existência de um vereador em 

regime de tempo inteiro, dado que o município de Paredes de Coura tem menos de 20 000 eleitores. -----------------  

Nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal, é da competência da Câmara Municipal, sob proposta do respetivo 

presidente, fixar o número de vereadores que exceda os limites previstos no n.º 1. -----------------------------------------  

Considerando a natureza e diversidade das atribuições das autarquias locais e tendo em conta a transferência de 

competências a que temos assistido nos últimos anos, com a decorrente intensificação da atividade municipal em 

áreas cada vez mais variadas, proponho, por entender indispensável e benéfico para bom funcionamento deste 

órgão:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e nos termos da disposição legal supracitada, autorizar a existência 

de um vereador a tempo inteiro e um vereador a meio tempo, que acrescem ao previsto na aliena d) do preceito 

legal já referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de autorização de fixação 

de mais um vereador a tempo inteiro e um vereador a meio tempo, além do previsto na aliena d) do n.º 1 

do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, conforme previsto no nº2 do mesmo preceito legal”. ------  

NOMEAÇÃO DE VICE-PRESIDENTE 

PONTO 5: Tomar conhecimento da informação de nomeação de vice-presidente. ------------------------------------  

Foi presente uma informação com o seguinte teor: ‘‘Nos termos do n.º 3 do art. 57.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, o presidente da Câmara Municipal designa, de entre os vereadores, o vice-presidente da Câmara 

Municipal, a quem, para além de outras funções que lhe sejam distribuídas, cabe substituir o primeiro nas suas 

falhas e impedimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, ao abrigo do supracitado preceito legal, designo como vice-presidente da Câmara Municipal de Paredes de 

Coura e meu substituo legal o vereador Dr. Tiago Manuel Pereira da Cunha. -------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal tomou conhecimento”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DISTRIBUIÇÃO DE PELOUROS E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA VEREAÇÃO 

PONTO 6: Tomar conhecimento da informação de distribuição de pelouros e delegação de competências 

na vereação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente uma informação com o seguinte teor: ‘‘Nos termos do n.º 4 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, cabe ao presidente da Câmara Municipal escolher os vereadores a tempo inteiro e a meio tempo e fixar 

as suas funções.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dispõe ainda o artigo 36.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que o Presidente é coadjuvado pelos vereadores, 

podendo delegar ou subdelegar as suas competências. -----------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos determino o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - - a vereadora Maria José Brito Lopes Moreira exercerá funções a tempo inteiro com os seguintes pelouros: 

Transportes, Educação, Desporto e Ação Social; --------------------------------------------------------------------------  

• - - o vereador Tiago Manuel Pereira da Cunha, em funções a tempo inteiro, assumirá os pelouros da Saúde, 

Proteção Civil, Ambiente, Agricultura, Floresta e Turismo; --------------------------------------------------------------  

• - - o vereador Vitor Manuel Rosas da Silva, em regime de meio tempo, terá a ser cargo os pelouros das 

Obras Públicas, Conservação dos Edifícios Municipais e Espaços Verdes. ----------------------------------------  
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 -------- Mais determino a seguinte delegação de competências:-------------------------------------------------------------------  

1. Vereadora Maria José Moreira e Vereador Tiago Cunha: ---------------------------------------------------------------------  

a) assinar ou visar correspondência da câmara municipal que tenha como destinatários quaisquer entidades 

ou organismos públicos (alínea l) do n.º 1 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013); ----------------------------------------  

b) autorizar a realização das despesas orçamentadas (alínea g) do n.º 1 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro), até ao limite de quinhentos euros; ----------------------------------------------------------------------  

c) autorizar o pagamento das despesas realizadas, nas condições legais, incluindo a movimentação de 

quaisquer contas bancárias da Câmara Municipal (alínea h) do n.º 1 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro);  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) decidir dos seguintes assuntos relacionados com a gestão e direção dos recursos humanos afetos aos 

serviços municipais (alínea a) do n.º 2 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: ------------------  

Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas a férias, -----------------------------------------  

II.  ---- Justificar faltas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) autorizar o pagamento dos reembolsos ADSE bem como o pagamento de ajudas de custo e de transporte; 

II.  ---- Vereador Vitor Manuel Rosas Silva ----------------------------------------------------------------------------------------------  

As competências previstas nas alíneas a), b), d) e e) do ponto anterior. --------------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal tomou conhecimento”.  -------------------------------------------------------------------------------------  

REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIAL 

PONTO 7: Apreciação, discussão e votação de proposta de periocidade das reuniões ordinárias do 

Executivo, nos termos do nº 1 do Art.º 40º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------  

“Nos termos do nº 1 do Art.º 40º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, após consenso da Vereação presente, foi 

deliberado, por unanimidade, que a Câmara Municipal reúna ordinariamente, de forma quinzenal, às terças-feiras, 

pelas 10h30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste contexto, a próxima reunião ficou, desde já, agendada para o próximo dia 31 de outubro”. ----------------------  

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de periocidade das reuniões 

ordinárias do Executivo, nos termos do nº 1 do Art.º 40º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------  

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 8: Apreciação, discussão e votação de proposta de delegação de competências da Câmara 

Municipal no Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente a seguinte proposta de delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente da Câmara 

Municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Proponho que sejam delegadas no Presidente da Câmara Municipal todas competências deste órgão cuja 

delegação é permitida, de forma a agilizar o processo de tomada de decisão: ------------------------------------------------  

I.TODAS AS COMPETÊNCIAS DELEGÁVEIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 33º E 39.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 

DE SETEMBRO, AO ABRIGO DO DISPOSTO NO ARTIGO 34º DO MESMO DIPLOMA LEGAL, 

NOMEADAMENTE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Alínea d) do n.º 1 do artigoº33.º) executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas 

alterações;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Alínea f) do n.º 1 do artigoº33.º) aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de despesa lhe caiba; -----------------  

(Alínea g) do n.º 1 do artigoº33.º) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; 
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(Alínea h) do n.º 1 do artigoº33.º) alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia 

municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a alienação decorra da 

execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos 

membros da assembleia municipal em efetividade de funções; --------------------------------------------------------------------  

(Alínea l) do n.º 1 do artigoº33.º) discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;  --------  

(Alínea q) do n.º 1 do artigoº33.º) assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de ação 

do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade; -------------------------------  

(Alínea r) do n.º 1 do artigoº33.º) colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 

com entidades da administração central; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Alínea t) do n.º 1 do artigoº33.º) assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal; ---------------------------------  

(Alínea v) do n.º 1 do artigoº33.º) participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições 

particulares de solidariedade social, nas condições constantes de regulamento municipal; --------------------------------  

(Alínea w) do n.º 1 do artigoº33.º) ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de 

construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; ----------------------  

(Alínea x) do n.º 1 do artigoº33.º) emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos 

casos legalmente previstos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Alínea y) do n.º 1 do artigoº33.º) exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, 

reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, 

incómodos, perigosos ou tóxicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Alínea bb) do n.º 1 do artigoº33.º) executar as obras, por administração direta ou empreitada; --------------------------  

(Alínea cc) do n.º 1 do artigoº33.º) alienar bens móveis; -----------------------------------------------------------------------------  

(Alínea dd) do n.º 1 do artigoº33.º) proceder à aquisição e locação de bens e serviços; ------------------------------------  

(Alínea ee) do n.º 1 do artigoº33.º) criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, 

de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 

colocados, por lei, sob administração municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------  

(Alínea ff) do n.º 1 do artigoº33.º) promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal; -----------------------------------------------------------------  

(Alínea gg) do n.º 1 do artigoº33.º) assegurar, organizar e gerir os transportes escolares; ---------------------------------  

(Alínea ii) do n.º 1 do artigoº33.º) proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos; ---------------------  

(Alínea jj) do n.º 1 do artigoº33.º) deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos; 

(Alínea kk) do n.º 1 do artigoº33.º) declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, 

mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, 

quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação 

judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura; -------------  

(Alínea ll) do n.º 1 do artigoº33.º) participar em órgãos de gestão de entidades da administração central; ------------  

(Alínea mm) do n.º 1 do artigoº33.º) designar os representantes do município nos conselhos locais; -------------------  

(Alínea nn) do n.º 1 do artigoº33.º) participar em órgãos consultivos de entidades da administração central; ---------  

(Alínea pp) do n.º 1 do artigoº33.º) nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados; 

 --------- Alínea qq) do n.º 1 do artigoº33.º) administrar o domínio público municipal; ------------------------------------------  
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 -------- (Alínea rr) do n.º 1 do artigoº33.º) deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais 

lugares públicos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- (Alínea ss) do n.º 1 do artigoº33.º) estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 

povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia; -----------------------------------------------------------------  

(Alínea tt) do n.º 1 do artigoº33.º) estabelecer as regras de numeração dos edifícios; --------------------------------------  

(Alínea uu) do n.º 1 do artigoº33.º) deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio 

público do município; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Alínea ww) do n.º 1 do artigoº33.º) enviar ao Tribunal de Contas as contas do município; --------------------------------  

(Alínea xx) do n.º 1 do artigoº33.º) deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios 

das deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados; ----------------------------------------------  

(Alínea yy) do n.º 1 do artigoº33.º) dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição; ---------------------------------  

(Alínea zz) do n.º 1 do artigoº33.º) promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra 

natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do município; ---------------------------------------------------------------  

(Alínea bbb) do n.º 1 do artigoº33.º) assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado; 

(Alínea b) do artº 39) – Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal. ---------------  

II.TODAS AS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16 DE DEZEMBRO, NA SUA 

REDAÇÃO ATUAL (REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO), DESIGNADAMENTE: ---------------  

Conceder as licenças previstas no n.º 2 do artigoº 4 do mesmo diploma (ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigoº 

5.º) ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Decidir sobre as informações prévias, nos termos fixados nos artigos 14.º a 17.º (ao abrigo do disposto no artigoº 

5.ºn.º 4)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Decidir sobre os projetos de arquitetura, conforme disposto no n.º 3 do artigoº 20.º; ----------------------------------------  

Para o fracionamento das taxas, nos termos do n.º 2 do artigoº 117.º. ----------------------------------------------------------  

III. TODAS AS COMPETÊNCIAS DELEGÁVEIS PREVISTAS NOUTROS DIPLOMAS, DESIGNADAMENTE AS 

RELATIVAS A: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Exercício da atividade industrial; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e instalações de postos 

de abastecimento de combustíveis; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Regime de manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes; 

- Regime de declaração prévia a que estão sujeitos os estabelecimentos de comércio de produtos alimentares e 

alguns estabelecimentos de comércio não alimentar e de prestação de serviços, que podem envolver riscos para 

a saúde e segurança das pessoas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Regime Jurídico das atividades de comércio, serviços e restauração; ---------------------------------------------------------  

- Regime de Licenciamento Zero; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Regime jurídico das instalações desportivas de uso público; ---------------------------------------------------------------------  

- Concessão de licenças especiais de ruído; -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Licenciamento do exercício da atividade de guarda-noturno, de vendedor ambulante de lotarias, de arrumador de 

automóveis, de exploração de máquinas de diversão, de acampamentos ocasionais, de realização de espetáculos 

de natureza desportiva e de divertimentos públicos, bem como da realização de fogueiras; ------------------------------  

- Horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais; ------------------------------------------------------------------  

- Regime do exercício da atividade pecuária; -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Regime de licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social; --------------------------------------------  

- Regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos e ainda dos 

estabelecimentos de alojamento local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar proposta transcrita de confirmação da 

delegação de competências, no presidente da Câmara, com a faculdade de as subdelegar”. --------------------  

PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICIPIO  

 PONTO 9: Apreciação, discussão e votação de proposta de designação de representantes do Município, 

nos termos da alínea oo), do nº 1 do Art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, as seguintes propostas 

de designação de representantes do Município: -----------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Na ADEMINHO - Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional do Alto Minho Interior  

 --------- Vítor Paulo Gomes Pereira – presidente -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Maria José Brito Lopes Moreira - vereadora -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Tiago Manuel Pereira da Cunha – vereador --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Na Comédias do Minho - Associação para a Promoção de Atividades Culturais Vale do Minho --------  

 --------- Vítor Paulo Gomes Pereira – presidente -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Maria Joana Pinto Rodrigues – chefe de divisão -------------------------------------------------------------------------  

 --------- Na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Comissão Alargada, Andreia Barbosa, técnica 

superior do Serviço de Ação Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- No Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, Tiago Manuel Pereira da 

Cunha, vereador; Maria José Brito Lopes Moreira, vereadora e Maria Joana Pinto Rodrigues, chefe de 

divisão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- No Conselho de Avaliação do Pessoal Não Docente, - Maria José Brito Lopes Moreira, vereadora. ---  

 --------- No Conselho Cinegético, Tiago Manuel Pereira da Cunha – vereador. -------------------------------------------  

 --------- Na Comissão de Defesa da Floresta, Vítor Paulo Gomes Pereira – presidente e Tiago Manuel Pereira 

da Cunha – vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Na Comissão Municipal de Proteção Civil, Vítor Paulo Gomes Pereira –presidente; Tiago Manuel 

Pereira da Cunha – vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- No Turismo do Porto e Norte de Portugal, Tiago Manuel Pereira da Cunha – vereador. --------------------  

 --------- Na Área Agência Regional de Energia e Ambiente do Alto Minho, Vítor Paulo Gomes Pereira - 

presidente da Câmara –, que será substituído nas faltas e impedimentos por Tiago Manuel Pereira da 

Cunha, vice-presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- No NLI - Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de Inserção (RSI), Andreia Barbosa, técnica 

superior do Serviço de Ação Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Na Comissão Diretiva da Paisagem Protegida do Corno de Bico, Tiago Manuel Pereira da Cunha, 

vereador, para presidir à Comissão Diretiva da Paisagem Protegida do Corno de Bico e Maria José de Brito 

Lopes Moreira - vereadora, para vogal dessa mesma Comissão. ------------------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta transcrita de designação de representantes 

nas entidades em que o Município participa, nos termos da alínea oo), do nº 1 do Art.º 33º da lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi ainda deliberado, também por unanimidade, enviar a designação Comissão Diretiva da Paisagem 

Protegida do Corno de Bico para o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, para designação 

de vogal e promover a nomeação e a respetiva publicação. -------------------------------------------------------------------  

 

DESIGNAÇÃO DE SECRETARIADO DAS REUNIÕES 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação de proposta de secretariado das reuniões do Executivo. 
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Foi deliberado, por unanimidade, que as reuniões do Executivo sejam secretariadas pela técnica superior 

do Serviço Administrativo da Divisão Administrativa e Financeira do Município, ou, na sua falta, pelo 

funcionário administrativo de mais elevada categoria e/ou escalão”. -----------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

REDUÇÃO DE TAXAS  

PONTO 13: Apreciação, discussão e votação de requerimento de redução de taxas isenção de Ângelo Luís 

da Cunha Pereira, residente no lugar de Penedo, Ferreira. --------------------------------------------------------------------  

Ângelo Luís da Cunha Pereira, residente no lugar de Penedo, Ferreira, na qualidade de titular do processo de 

obras particulares nº LEDI37/17, relativo à obra a levar a efeito em Penedo, Ferreira, Paredes de Coura, solicita a 

redução da taxa de licença de obras conforme alínea d), nº 2, Art.º 9 do Capitulo II, do Regulamento Municipal de 

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

A Chefe da DPU deu a informação com o seguinte teor: “A alínea d) do n.º 2 do art.º 9º do Capítulo II do 

Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação prevê uma redução de 50% nas taxas devidas pela 

emissão de alvará, para as obras de construção destinadas, exclusivamente à primeira habitação permanente do 

próprio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entendo que a norma em causa visa beneficiar a execução de obras para habitação permanente (primeira e única) 

do requerente, seja de construção ou de reconstrução, pelo que deixo à consideração superior a apreciação dessa 

questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No caso em análise, como se pode verificar na certidão das Finanças relativa ao património, em anexo, o 

requerente tem domicílio fiscal no prédio em referência, que adquiriu por doação e cujo processo de licenciamento 

deu entrada na Câmara Municipal sob com o n.º LEDI 37/2017. ------------------------------------------------------------------  

‘Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com o parecer técnico e com o disposto no n.º 2 do artigo 9º 

do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, autorizar a redução das 

taxas municipais de construção, ao titular do processo de obras n.º LEDI 37/2017, Ângelo Luís da Cunha 

Pereira, residente em Ferreira, concelho de Paredes de Coura”. ------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

QUOTA A ANMP 

PONTO 14: Apreciação, discussão e votação de proposta de pagamento de quota à Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, para o ano de 2018, no valor de € 4 306,70. -------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de pagamento da quota à Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, para o ano de 2018, no valor de € 4 306,70 (quatro mil trezentos e seis euros e 

setenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OUSAM – APOIO EXTRAORDINÁRIO 

PONTO 15: Apreciação, discussão e votação de pedido do OUSAM para atribuição do subsídio anual. -----  

Foi presente a sua comunicação com o seguinte teor: “Na sequência do trabalho desenvolvido com Idosos e 

Crianças em prol do enriquecimento das atividades culturais e etnográficas organizadas pelo Município, nas quais 

o OUSAM é participante ativo desde há muitos anos, solicitamos a gentileza de contemplar esta Instituição no rol 

dos apoios concedidos para o efeito, no valor anual de 6.500 euros. ------------------------------------------------------------  

O OUSAM, mas freguesias onde atua, planeia todos os anos diversas atividades conjuntamente com a comunidade 

local, no âmbito da Valorização dos costumes, das tradições e das relações entre gerações. Estes projetos, no 
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atual contexto de crise que atravessamos, tem provocado défices sucessivos nas contas, podendo impossibilitar 

a prossecução destas atividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acresce ainda o atraso na renovação do protocolo de RSI, que provoca na Tesouraria da instituição um défice de 

mais de € 40 000,00. Por via desta situação, não conseguimos pagar os salários de setembro e respetivos 

impostos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, e para que nos seja possível pagar 50% dos salários de setembro, indagámos a possibilidade da autarquia, 

a título de apoio extraordinário, nos atribuir um reforço de € 3 500,00. ----------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerando trabalho desenvolvido com idosos e crianças em prol do 

enriquecimento das atividades culturais e etnográficas organizadas pelo Município, aprovar a proposta 

apresentada de atribuição do subsídio ao OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo, no valor 

total de € 10 000,00 (dez mil euros), destinado a comparticipar nas despesas com as atividades 

desenvolvidas pela instituição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo”. ----------------------------------------  

ACADEMIA DE MUSICA DE VIANA DO CASTELO – PROPOSTA DO VALOR DO APOIO 

PONTO 16: Apreciação, discussão e votação da proposta de valor do apoio para o ano letivo 2017/2018 do 

Ensino Especializado de Música em Paredes de Coura, de acordo com o protocolo aprovado em 20/10/2014 

com a Academia de Música de Viana do Castelo. ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente a proposta com o seguinte teor: “Propõe-se a atualização do valor a comparticipar para o ano letivo 

2017/2018, de acordo com a cláusula terceira do protocolo celebrado em 2014, para € 48 488,68, correspondendo 

€ 13 000,00 ao curso básico de música, € 11 465,17 ao curso básico de música (alunos não financiados), 

€ 13 372,90 à expressão musical nos jardins-de-infância, € 3 280,16 para a expressão musical nas creches com o 

projeto “Música para Bebés” e € 7 370,46 para a oficina de iniciação à música para os alunos não financiados.” 

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade atualizar o valor a comparticipar para o ano letivo 

2017/2018 do Ensino Especializado de Música em Paredes de Coura, de acordo com o protocolo aprovado 

em 20/10/2014 com a Academia de Música de Viana do Castelo, para € 48 488,68 (quarenta e oito mil 

quatrocentos e oitenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos), correspondendo € 13 000,00 ao curso 

básico de música, € 11 465,17 ao curso básico de música (alunos não financiados), € 13 372,90 à expressão 

musical nos jardins-de-infância, € 3 280,16 para a expressão musical nas creches com o projeto “Música 

para Bebés” e € 7 370,46 para a oficina de iniciação à música para os alunos não financiados”. ----------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO, EM CASTANHEIRA 

PONTO 17: Ratificação de pedido de interrupção de trânsito, requerido pela MGI Coutier Lusitânia 

Unipessoal, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente o pedido de interrupção de trânsito pela MGI Coutier Lusitânia Unipessoal, Lda., na estrada municipal 

520, em Corredouras, Castanheira, dia 16/10/2017, entre as 9h00 e as 14h00, junto à Zona Industrial de 

Castanheira, para descarga de posto de transformação, tendo em conta que o parque da MGI Coutier é pequeno 

e não tem o piso estável para tanto peso (>100 toneladas) e a descarga só pode fazer-se a partir da via municipal 

paralela à entrada do edifício. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal na 

estrada municipal 520, em Corredouras, Castanheira, no dia 16/10/2017, entre as 9h00 e as 14h00, para 

descarga de posto de transformação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2017 (INICIO DO MANDADTO DE 2017/2021 
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PONTO 18 - Apreciação, discussão e votação da proposta de constituição de fundos de maneio, para o ano 

de 2017 (inicio do mandato de 2017/2021). ------------------------------------------------------------------------------------------  

“Proposta de constituição dos fundos de maneio, para os anos de 2017 e 2018, para fazer face a pequenas 

despesas diárias com carácter de urgência nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de janeiro, e 

ulteriores alterações, diploma que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), a 

seguir discriminados: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidência – (Vítor Paulo Gomes Pereira): € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros): € 250,00 (combustíveis) e 

€ 400,00 (despesas de representação). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Tiago Manuel Pereira da Cunha): € 200,00 (duzentos euros): € 100,00 (combustíveis) e € 100,00 

(despesas de representação). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Maria José Brito Lopes Moreira): € 200,00 (duzentos euros): € 100,00 (combustíveis) e € 100,00 

(despesas de representação). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Vitor Rosas Silva): € 100,00 (cem euros): € 50,00 combustíveis e € 50,00 despesas de representação. 

Divisão Administrativa e Financeira – (Ana Clara Ribeiro de Carvalho): € 200,00 (duzentos euros): € 50,00 para 

despesas de comunicações; € 50,00 para consumos de secretaria; € 50,00 para a aquisição de bens não 

duradouros e € 50,00 para aquisição de serviços diversos. ------------------------------------------------------------------------  

Divisão de Educação, Cultura e Ação Social – (Maria Joana Pinto Rodrigues): € 400,00 (quatrocentos euros): 

€ 300,00 para aquisição de bens não duradouros e € 100,00 para aquisição de serviços diversos. ---------------------  

Divisão de Obras e Serviços – (José Miguel Guerreiro dos Santos): € 400,00 (quatrocentos euros): € 200,00, 

destinado a aquisição de serviços e € 200,00 para a aquisição de bens não duradouros. ---------------------------------  

Divisão de Urbanismo e Ambiente – (Maria Eduarda Lopes Fontelo Martins): € 150,00 (cento e cinquenta euros): 

€ 100,00 para a aquisição de bens não duradouros e € 50,00 para consumos de secretaria. -----------------------------  

Os fundos de maneio serão repostos no final do ano de 2017 e reconstituídos no início do ano de 2018. ------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de constituição dos fundos de maneio 

acima referidos, bem como os respetivos valores, para o ano de 2017, para fazer face a pequenas despesas 

diárias com carácter de urgência, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de janeiro, e 

ulteriores alterações, diploma que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. --------  

= SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL = 

APOIO À NATALIDADE 

PONTO 19: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 3º trimestre de 2017. 

Proc. N.º REQUERENTE BENEFICIÁRIO Valor Atribuído  

20/17 Matilde da Conceição Barbosa Martins Guilherme Martins Mota € 500,00 €  

21/17 Elisabete Fernandes Almeida Beatriz Ariel Almeida Martins € 500,00 €  

22/17 Margarida Isabel da Costa Afonso José António Afonso Pereira € 500,00 €  

23/17 Célia Elisa Silva Pereira Luciana Pereira Gomes € 500,00 €  

24/17 Eurides Felgueiras Araújo Matias Araújo Nogueira € 500,00 €  

25/17 Nuno Miguel Pereira Barbosa Maria João da Cruz Barbosa € 500,00 €  

26/17 Maria Eduarda Carvalho Monteiro Leonor da Cunha Monteiro € 500,00 €  

27/17 Patrício da Costa e Cunha Carolina Sousa Cunha € 500,00 €  

28/17 Andreia Raquel Freitas Lopes Duarte Lopes Cunha € 500,00 €  
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29/17 Sónia Patrícia Cunha Dias Benedita Dias Ramos € 500,00 €  

31/17 Carlos José da Cunha Gachineiro Afonso Pedreira Gachineiro € 500,00 €  

32/17 Margarete de Jesus da Cunha Barbosa Noa Barbosa Feijó € 500,00 €  

33/17 Catarina Oliveira Lima Rabelo Rebeca Lima Rabelo € 500,00 €  

34/17 Sónia Araújo Fernandes André Fernandes Barros € 500,00 €  

35/17 Elisabete Fernanda de Sousa Mata Alves Lourenço Simão de Mata Alves € 500,00 €  

36/17 Maria Nazaré de Castro Martins Ariana Sofia Martins Fernandes € 500,00 €  

37/17 Erminda Daniela de Caldas Brandão Francisca José Brandão Sousa € 1 000,00  

  17 processos € 9 000,00 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio à natalidade, para o segundo trimestre de 

2017, nos termos do artigo 4º do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, no 

valor global de € 9 000,00 (nove mil euros), nos termos do mapa 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. ------------------------------------------------  


