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Ata n.º 04/2018 da reunião ordinária realizada no dia 20 de fevereiro de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h00m. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 03/2018, da reunião ordinária de 06-02-2018, oportunamente 

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

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 16-02-2018, 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: 7 160,97€ sete mil cento e sessenta euros e noventa e sete cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 406 433,68€ quatrocentos e seis mil quatrocentos e trinta e três euros e 

sessenta e oito 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) 526 825,42€ quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e vinte e cinco euros 

e quarenta e dois cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)   5 149,37€ cinco mil cento e quarenta e nove euros e trinta e sete 

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) 5 354,91€ cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e noventa e 

um cêntimos 
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Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 7 392,29€ sete mil trezentos e noventa e dois euros e vinte e nove 

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) 1 534,43€ mil quinhentos e trinta e quatro euros e quarenta e três 

cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 
 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 673,14€ quatro mil seiscentos e setenta e três 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) 6 017,14€ seis mil e dezassete euros e catorze cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 23 190,15€ vinte e três mil cento e noventa euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0045/40285632054 (CCAM) 9 225,14€ nove mil duzentos e vinte e cinco euros e catorze cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 207,86€ duzentos e sete euros e oitenta e seis 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) 53 899,04€ cinquenta e três mil oitocentos e noventa e nove euros e 

quatro cêntimos 

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

REDUÇÃO DE PAGAMENTO TAXAS DE CONSTRUÇÃO  

PONTO 02: Apreciação, discussão e votação de requerimento para redução de pagamento taxas de 

construção a levar a efeito em Castanheira. -----------------------------------------------------------------------------------------  

João Tiago Fernandes Caldas, residente em Castanheira, Paredes de Coura, na qualidade de titular do processo 

de obras n. 44/17, referente à obra que pretende levar a efeito no lugar de Estrada de Chavião, Castanheira, 

concelho de Paredes de Coura, vem requerer nos termos da alínea d) do nº 2 do artigo 9º, do capitulo II do 

Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, se digne autorizar a redução da taxa devida pela 

emissão do Alvará de Licença de Construção. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Declara não ter beneficiado desta disposição regulamentar, por se tratar da sua primeira habitação. ------------------  

Junta Certidão de Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Chefe da DPU deu a informação com o seguinte teor: “A alínea d) do nº 2 do artigo 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, é referido 

que os requerentes apenas possuem o artigo urbano, que adquiriram por compra e cujo licenciamento foi aprovado 

para reconstrução e ampliação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

‘Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica 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 a levar a efeito em Estrada de Chavião, Castanheira, concelho de Paredes 
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de Coura, ao titular do processo de obras n.º LEDI 44/2017, João Tiago Fernandes Caldas, residente em 

Castanheira, Paredes de Coura”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS - OUSAM 

PONTO 03: Ratificação de despacho do presidente da Câmara de isenção de pagamento de taxas por 

realização de Desfile de Carnaval de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento do OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo, com sede na rua 25 de 

Abril, para isenção do pagamento de taxas devidas pelo licenciamento de Desfile de Carnaval de 2018. -------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de isenção de pagamento 

de taxas por realização de Desfile de Carnaval de 2018, realizado pelo OUSAM – Organismo Utilitário e 

Social de Apoio Mútuo, no dia 09 de fevereiro.-------------------------------------------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO/ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA 

PONTO 04: Ratificação de despacho de emissão de licença para interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização de Desfile de Carnaval/2018. ----------------------------------------------------------------------------  

Pelo OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo, com sede na rua 25 de Abril, foi apresentado 

requerimento para emissão de licença para interrupção de trânsito normal em via pública, no dia 09 de fevereiro 

de 2018, das 14h00 às 17h00, para a realização da Desfile de carnaval de 2018. -------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, no dia 09 de fevereiro de 2018, das 14h00 às 17h00, para a 

realização da Desfile de Carnaval de 2018, realizado pelo OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio 

Mútuo, no dia 09 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES –GRUPO DESPORTIVO DE CASTANHEIRA 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido do Grupo Desportivo de Castanheira, para 

adiantamento de pagamento de prestações de subsídio atribuído, que se transcreve. -----------------------------  

 -------- “O Grupo Desportivo de Castanheira, perante algumas dificuldades de tesouraria, vem por este meio 

solicitar a V. Exas. o adiantamento das prestações de fevereiro e março do subsídio atribuído para a época 

desportiva 2017/2018, para fazer face às despesas decorrentes da atividade desportiva, nomeadamente despesas 

com a Associação de Futebol de Viana da Castelo.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, atendendo a dificuldades de tesouraria, autorizar o pagamento 

imediato ao Grupo Desportivo de Castanheira, da época de 2017/2018, de duas prestações dos meses de 

fevereiro e março, no valor global de € 6 025,00 (seis mil e vinte e cinco euros), para fazer face às despesas 

decorrentes da atividade desportiva, nomeadamente despesas com a Associação de Futebol de Viana da 

Castelo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SÃO PAIO DE AGUALONGA 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio pela Fábrica da Igreja Paroquial de São 

Paio de Agualonga, para obras de conservação da sua igreja paroquial, que se transcreve: ---------------------  

“Na sequência do encontro pessoal com V. Exa, em que manifestávamos as dificuldades da nossa Paróquia 

relativamente à conservação do seu património religioso, vimos informar: -----------------------------------------------------  

No verão do ano de 2017 as despesas da obra de restauro exterior da nossa Igreja Paroquial ultrapassaram a 

verba de 50 000,00€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De momento temos já orçamento para urgente conservação e restauro das pinturas do teto, no interior da mesma 

Igreja. Não podemos adiar o inadiável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta conformidade solicitamos à Autarquia, a que V. Exa preside, todo o apoio possível para fazer face às 

despesas que tal encargo acarreta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de € 4 000,00 (quatro mil 

euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São Paio de Agualonga, para obras de conservação da sua igreja 

paroquial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

 --------- No termo desta reunião, foi deliberado, 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. --------------------------------------------  


