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=ABERTURA= 

No dia trinta e um 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= 

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

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 21/2017, da reunião ordinária de 17-10-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 21/2017, da reunião ordinária de 17-10-2017. ---------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 27-10-2017, que 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 27-10-2017, que 

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

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  

Vice-presidência (tempo inteiro) 200,00€ duzentos euros 

Vereadora (tempo inteiro)I 200,00€ duzentos euros 

Vereador (meio tempo) 100,00€ cem euros 

DAF 

Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 

Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros  

DOSM 

Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 

Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 5.369,30€ cinco mil trezentos e sessenta e nove euros e trinta cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 302.946,77€ trezentos e dois mil novecentos e quarenta e seis euros e 

setenta 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) 583.330,48€ quinhentos e oitenta e três mil trezentos e trinta euros e 

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

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 70.850,82€ setenta mil oitocentos e cinquenta euros e oitenta e dois 

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) 50.097,66€ cinquenta mil e noventa e sete euros e sessenta e seis 

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 

=SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA= 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 

PONTO 2: Ratificação da decisão de aprovação da minuta do contrato celebrado no âmbito do procedimento 

efetuado nos termos do art.º 259.º do CCP, ao abrigo do Acordo Quadro para Fornecimento de Energia Elétrica 

(AQ 01_2017) da Central de Compras da Comunidade intermunicipal do Alto Minho “Fornecimento de Energia 

Elétrica para as Instalações Alimentadas em BTE, BTN e NTN – IP – 74/17_S”. ---------------------------------------------  

Anexa-se a minuta que fica a fazer parte integrante desta ata, como seu documento. --------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a aprovação da minuta do contrato de fornecimento de 

energia elétrica para as instalações alimentadas em BTE, BTN e NTN – IP – 74/17_S”. ------------------------------  

=DELIBERAÇÕES DIVERSAS= 

DERRAMA 

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação da proposta de lançamento de derrama para o ano de 2018. 

Foi apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, para efeitos de aprovação e submissão à Assembleia 

Municipal, a proposta de lançamento de derrama de 1,00% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto 

sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) para vigorar no ano de 2018. Propôs ainda que os sujeitos 

passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150 000,00 euros sejam isentos de derrama, 

para vigorar também no ano de 20187, nos termos do art.º 14.º, da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro. -------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as propostas de derrama apresentadas de lançamento de 

derrama de 1,00% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
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coletivas (IRC) para vigorar no ano de 2018 e sejam isentos de derrama os sujeitos passivos cujo volume 

de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150 000,00 euros, para vigorar também no ano de 2018, nos 

termos do art.º 14.º, da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal. -------------------  

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação da proposta de participação no IRS para 2018. -------------------  

Foi apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, para efeitos de aprovação e submissão à Assembleia 

Municipal, a proposta de fixação em 3% da participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal 

no município de Paredes de Coura, para vigorar no ano de 2018, nos termos do nº2 do art.º 26º da Lei nº 73/2013, 

de 03 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, nos termos do nº2 do art.º 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de 

setembro, a proposta de fixação em três por cento da participação variável no IRS dos sujeitos passivos 

com domicílio fiscal no município para vigorar no ano de 2018. ------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal”. -------------  ----  

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação da proposta de fixação das taxas de IMI para 2018 -------------  

Foi apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, para efeitos de aprovação e submissão à Assembleia 

Municipal, nos termos do CIMI, a proposta de fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,33% 

para os prédios urbanos, para vigorar no ano de 2018. ------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara apresentou a declaração com o seguinte teor: “Ponderamos muito o ajustamento da taxa 

do mínimo legal de 0,3% para 0,33% – o que mesmo podendo representar um aumento fica muito abaixo dos 0,45 

máximos que a lei permite e alguns concelhos cobram. -----------------------------------------------------------------------------  

Não se trata de uma subida de impostos verdadeiramente, mas o que se pretende é adequar o valor das taxas à 

média de todo o distrito. Na verdade, o que poderia justificar o facto de termos uma taxa de IMI abaixo dessa média 

seria o objetivo de com essa medida cativar mais pessoas a fixarem-se no concelho. No entanto, hoje em dia uma 

estratégia desse género estaria sempre desajustada pois o praticamente pleno emprego que temos tem atraído 

pessoas de fora do concelho e, naturalmente, elas têm aí o seu estimulo à fixação de residência, desde que o valor 

dos impostos não possam ser um elemento que pondere contra a fixação. Ora, no caso, a fixação da taxa idêntica 

à maioria dos concelhos vizinhos coloca-nos, a esse nível, em pé de igualdade. Pelo que, nada obstaria a esse 

nível que tomássemos essa medida.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, o concelho enfrenta agora novos desafios económicos de investimento com a implantação do 

acesso à A3 que conta com uma compartição do Município muito significativa e pagamento integral do valor das 

expropriações. Pelo que, os próximos 4 anos serão de grande investimento público. ---------------------------------------  

Ademais, não podemos descurar o papel redistributivo dos impostos: é necessário ter em conta que estes são uma 

parte importante da receita que deve acautelar-se sob pena de enfraquecer, num momento de necessidade de 

reforço, a capacidade da Câmara Municipal de proteger os mais carenciados através da ação social e de continuar 

a investir na educação e formação das novas gerações. Consideram o investimento na educação e nos 

equipamentos de ensino mais estruturantes. -------------------------------------------------------------------------------------------  

É importante manter o rigor financeiro e as boas contas, apostando numa atitude prudente e avisada, reforçando 

o valor das receitas num período em que se estima um aumento da despesa. -----------------------------------------------  
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“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de fixação das taxas de Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2018, em 0,33% para os prédios urbanos, nos termos do 

Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI). -----------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado, submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal”. ------------------  

CONGRESSO INTERNACIONAL: ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL, A INTERVENÇÃO TEATRAL EM PORTUGAL NO 

SÉCULO XXI 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de acordo de colaboração com Intervenção – 

Associação para a Promoção e Divulgação Cultural, para realização do Congresso Internacional: A 

Intervenção Teatral em Portugal no Século XXI, a ter lugar em novembro de 2017. -----------------------------------  

ACORDO DE COLABORAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A necessidade de fomentar o debate e a reflexão em torno de sinais e inquietudes que se colocam à sociedade 

de hoje e consequentemente à Animação Sociocultural, nomeadamente a Desintegração Social, a Cidadania, o 

multiculturalismo, a Educação para a cidadania, o Desemprego, a Globalização, a Desertificação Rural, a 

Desumanização, o Analfabetismo, a Injustiça, a Intolerância, etc;  ---------------------------------------------------------------  

A necessidade de refletir sobre a aceção da Animação Sociocultural;  ----------------------------------------------------------  

A importância em projetar a Animação Sociocultural como metodologia de intervenção assente em técnicas sociais 

culturais e educativas para levar as pessoas a agir e interagir no sentido de as tornar protagonistas e não seres 

passivos, marginais e resignados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A importância de valorizar a multiculturalidade e a educação intercultural como marcos de uma vivência plural 

potenciadora de aprendizagens assentes na partilha, na troca de experiências e de diálogos permanentes entre 

culturas, saberes, perspetivas, projetos, trajetos nos campos de Animação Sociocultural e Animadores 

Socioculturais; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A importância de potenciar o aparecimento de uma rede de empreendedorismo social no campo da animação 

Sociocultural;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Intervenção – Associação para a Promoção e Divulgação Cultural, instituição regularmente constituída, 

propõe à Câmara Municipal a realização em Paredes de Coura, do Congresso Internacional Congresso 

Internacional: Animação Sociocultural: A Intervenção Teatral em Portugal no Século XXI, a ter lugar em novembro 

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

Considerando ainda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais e o 

regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais; ------------------------------------  

A alínea o), do nº 1, do artigo 33º do Anexo I da Lei suprarreferida, que atribui competência às Câmaras Municipais 

para “deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente, com 

vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o Município …”; ---------------------------------  

Que compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea u) do artigo anteriormente mencionado, “apoiar atividades 

de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município …”; ------------  

Que a realização deste congresso na Vila de Paredes de Coura é uma mais valia para o concelho em termos 

económicos, turísticos e educacionais, constituindo, incontestavelmente, uma atividade de interesse municipal. 

Destarte, face ao vertido nos considerados, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Entre: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, pessoa coletiva nº 506 632 938, com sede no Largo Visconde de Mozelos, 

apartado 6, neste ato representado pelo senhor VITOR PAULO GOMES PEREIRA, que outorga na qualidade de 
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Presidente da Câmara Municipal e no uso dos poderes que lhe são conferidos pela alínea a), do nº 1 do artigo 35º, 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada, doravante também designado por 

primeiro outorgante; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

INTERVENÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL, pessoa coletiva nº 

507 408 039, com sede na Rua da Capela, 2, freguesia de S. Pedro de Agostém, concelho de Chaves, neste ato 

representado pelo senhor MARCELINO DE SOUSA LOPES, com poderes para ato e que outorga na qualidade de 

Presidente da Direção, doravante também designado por segundo outorgante; ----------------------------------------------  

É celebrado, livremente, de boa-fé e reciprocamente aceite o presente Acordo de Colaboração, que se rege pelas 

seguintes cláusulas:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula primeira -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Objeto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Acordo visa estabelecer os termos e as condições que irão regular a realização do Congresso 

Internacional: -Congresso Internacional: Animação Sociocultural: A Intervenção Teatral em Portugal no Século XXI, 

fixando os direitos e deveres dos intervenientes, designadamente a concessão de apoio financeiro e logístico e 

mecanismos de controlo.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Congresso irá decorrer nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2017, em Paredes de Coura.  -------------------------  

Cláusula segunda-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Direitos e obrigações do Município de Paredes de Coura ----------------------------------------------------------------------  

O primeiro outorgante no âmbito do presente Acordo de colaboração, assume as seguintes obrigações e direitos: 

Atribuir uma comparticipação financeira a favor do segundo outorgante, no montante de sete mil euros (7.000,00€), 

a satisfazer nos termos previstos na cláusula quarta;  -------------------------------------------------------------------------------  

Autorizar a realização do Congresso Internacional: Animação Sociocultural: A Intervenção Teatral em Portugal no 

Século XXI, em Paredes de Coura;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ceder, a título gracioso, a utilização do Auditório Municipal nos dias 16, 17 e 18, para a organização e realização 

do citado Congresso;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Isentar o segundo outorgante do pagamento de todas as taxas municipais inerentes à realização desta atividade;  

Prestar apoio técnico, nomeadamente ao nível de som e multimédia, no espaço onde decorrerá a atividade;  -----  

Divulgar o evento através dos meios de comunicação que o Município entenda por conveniente;  ---------------------  

Acompanhar e exigir o cumprimento integral do presente acordo de colaboração por parte do segundo outorgante; 

Analisar e validar o relatório final da atividade objeto do presente acordo, a entregar pelo segundo outorgante.  --  

Cláusula terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Direitos e obrigações do Segundo outorgante -------------------------------------------------------------------------------------  

A Intervenção – Associação para a Promoção e Divulgação Cultural, no âmbito do presente Acordo de colaboração, 

assume os seguintes direitos e obrigações: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Receber do Município de Paredes de Coura, a comparticipação financeira de sete mil euros (7.000,00€), nos 

termos regulados na cláusula quarta; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Utilizar o Auditório Municipal, nos dias 16, 17 e 18 de novembro, beneficiando de apoio técnico, nomeadamente 

ao nível de som, luz e multimédia; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beneficiar de isenção de toda e qualquer taxa inerente à realização desta atividade;  -------------------------------------  

Promover, organizar e executar em regime de exclusividade o referido evento; ----------------------------------------------  

Suportar as despesas com:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

as deslocações de conferencistas nacionais e estrangeiros;  ---------------------------------------------------------------------  

deslocações da organização, secretariado;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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alojamento de conferencistas nacionais e estrangeiros;  ----------------------------------------------------------------------------  

edição de um livro com aproximadamente 300 páginas, cartaz, programa, pastas, convite, site;  -----------------------  

despesas de preparação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alimentação do Secretariado e Conferencistas;  --------------------------------------------------------------------------------------  

animação e outras despesas inerentes à realização do evento; -------------------------------------------------------------------  

Definir as condições de participação no Congresso e responsabilizar-se pelas inscrições no Congresso;  -----------  

Atribuir a Presidência da Comissão de Honra do Congresso ao Presidente da Câmara Municipal de Paredes de 

Coura ou a um representante por este indicado;  -------------------------------------------------------------------------------------  

Atribuir ao Município o prefácio da obra a editar; ---------------------------------------------------------------------------------------  

Informar o Município de Paredes de Coura de eventuais alterações à programação do evento, nomeadamente em 

termos de datas, com a antecedência mínima de 60 dias;  -------------------------------------------------------------------------  

Mencionar o Município de Paredes de Coura como entidade parceira em toda a divulgação feita ao evento, 

nomeadamente com inclusão do logotipo da autarquia no material promocional utilizado e no livro a editar;  --------  

Oferecer ao primeiro outorgante 100 exemplares da obra mencionada no nº 8 da presente cláusula;  ----------------  

Disponibilizar gratuitamente ao Município 150 ingressos para o Congresso para técnicos de ação social, 

animadores socioculturais ou outros; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Elaborar e entregar ao primeiro outorgante, após o evento, um relatório das atividades inerentes ao Congresso. 

Cláusula quarta  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Comparticipação financeira ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A comparticipação financeira no montante global de sete mil euros (7.000,00€), prevista no nº 1 da cláusula 

segunda e cujo compromisso se encontra registado sob o n.º …./2017, será paga pelo primeiro ao segundo 

outorgante nos seguintes termos:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três mil e quinhentos euros (3.500,00€) a transferir após 15 dias da assinatura do presente Acordo; Três mil e 

quinhentos euros (3.500,00€) a transferir 15 dias antes da data de início do Congresso; ----------------------------------  

Cláusula quinta  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vigência ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura e produz efeitos até ao final do Congresso e 

consequente entrega do relatório.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula sexta  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aplicação e integração de lacunas ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quaisquer dúvidas suscitadas, lacunas e conflitos emergentes da aplicação do presente acordo, serão resolvidas 

prioritariamente por acordo entre as partes outorgantes. ----------------------------------------------------------------------------  

Cláusula sétima --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisão -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente acordo pode ser objeto de revisão sempre que os outorgantes o pretendam ou quando se verifiquem 

alterações ponderosas que assim o determinem. --------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula oitava ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foro --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As partes, na impossibilidade de acordo, elegem para a solução de todo e qualquer litígio emergente da aplicação, 

interpretação e integração do presente Acordo o Tribunal Administrativo e Fiscal Braga, com expressa renúncia a 

qualquer outro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Feito em Paredes de Coura em ____/___/__, em dois exemplares, rubricados e assinados pelas partes, 

destinando-se um a cada uma delas e todas valendo como originais.  ----------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o acordo de cooperação com Intervenção – Associação para a 

Promoção e Divulgação Cultural, que estabelece os termos e condições que vão regular a realização do 

Congresso Internacional: animação sociocultural, A Intervenção Teatral em Portugal no Século XXI, a ter 

lugar nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2017, em Paredes de Coura. -------------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAREDES DE COURA 

Ponto 07: Apreciação, discussão e votação do pedido de subsídio da AHBVPC. -------------------------------------  

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, para cumprir cabalmente as suas 

atribuições necessita de meios humanos e físicos com caráter de permanência, que implicam elevados custos. 

Para garantir estas atribuições, esta Associação tem encargos mensais fixos de valores muito elevados, cujas 

prestações de serviços ficam muito aquém dos seus gastos totais. Para agravar este quadro, alguns dos 

organismos públicos para os quais são prestados os serviços, provocam dois tipos distintos de constrangimentos: 

preços muito reduzidos e prazos de pagamento muito longos. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesta conformidade, vimos solicitar a atribuição de uma comparticipação nestas despesas de natureza fixa, 

de modo a assegurar todos os compromissos necessários ao bom funcionamento desta Associação”. ---------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, no valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros), 

destinado a comparticipar nas despesas de natureza fixa, de modo a assegurar todos os compromissos 

necessários ao bom funcionamento da Associação. ----------------------------------------------------------------------------  

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

=AÇÃO SOCIAL= 

BOLSAS DE ESTUDO - NOMEAÇÃO DE JÚRI E ABERTURA DE CANDIDATURAS – ANO LETIVO DE 2017/2018 

Ponto 08: Apreciação, discussão e votação da proposta de nomeação do júri e de abertura de candidatura 

às bolsas de estudos relativos ao ano letivo de 2017/2018. -------------------------------------------------------------------  

Considerando o disposto nos artigos 3.º e 4.º do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo, na sua redação 

atual, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Abertura do concurso para atribuição de bolsas de estudo 2017/2018, sendo o prazo de candidatura de 

15 dias úteis a contar da publicitação do respetivo aviso. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Nomear como elementos do júri de seleção e apreciação das candidaturas a vereadora Maria José 

Moreira e vereador Sérgio de Sousa Caselhos; Padre Manuel António Barbosa Moreira; Professoras Isabel Maria 

Carlão Policarpo, Diretora do Pólo da EPRAMI de Paredes de Coura e Ana Paula Fernandes, Diretora do 

Agrupamento Território Educativo de Coura. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do concurso para atribuição de bolsas de estudo 

2017/2018, sendo o prazo de candidatura de 15 dias úteis a contar da publicitação do respetivo aviso, bem 

como nomear como elementos do júri de seleção e apreciação das candidaturas a vereadora Maria José 

Moreira e o vereador Sérgio de Sousa Caselhos; padre Manuel António Barbosa Moreira; professoras 

Isabel Maria Carlão Policarpo, diretora do pólo da EPRAMI de Paredes de Coura e Ana Paula Fernandes, 

diretora do Agrupamento Território Educativo de Coura. ----------------------------------------------------------------------  

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ----------------------------  
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=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. ------------------------------------------------  


