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Ata n.º 10/2018 da reunião ordinária realizada no dia 15 de maio de 2018 iniciada às 10h30m e concluída às 

11h30. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia quinze do mês de maio 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 09/2018, da reunião ordinária de 02-05-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 09/2018, da reunião ordinária de 02-05-2018. ---------------  

Os vereadores Vítor Silva e Sérgio Caselhos, não votaram por não terem estado presentes. ----------------------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 11-05-2018, 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: 6 858,15€ seis mil oitocentos e cinquenta e oito euros e quinze 

cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 16 698,95€ dezasseis mil seiscentos e noventa e oito euros e noventa e 

cinco 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) 540 307,48€ quinhentos e quarenta mil  trezentos e sete euros e 

quarenta e oito 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 
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Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 

cêntimos  

Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 5 354,91€ cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e noventa e 

um cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 80 799,80€ oitenta mil setecentos e noventa e nove euros e oitenta 

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) 20 537,11€ vinte mil quinhentos e trinta e sete euros e onze 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) 1 394,93€ mil trezentos e noventa e quatro euros e noventa e três 

cêntimos 

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

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 532,14€ quatro mil quinhentos e trinta e dois euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 182,48€ seis mil cento e oitenta e dois euros e quarenta e oito 

cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e dois 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 273 290,16€ duzentos e setenta e três mil duzentos e noventa euros e 

dezasseis cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 77 032,76€ setenta e sete mil e trinta e dois euros e setenta e seis 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 5 999,46€ cinco mil novecentos e noventa e nove euros e quarenta e 

seis cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 684,15€ cinco mil seiscentos e oitenta e quatro euros e quinze 

cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 42 582,49€ quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois euros e 

quarenta e nove cêntimos 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PONTO 03: - Tomar conhecimento do edital das deliberações da Assembleia Municipal, da sua sessão 

ordinária realizada em 27-04-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

MOSTRA COURA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO – FEIRA MOSTRA 

PONTO 04: - Apreciação, discussão e votação de pedido de subsídio da Mostra Coura – Associação para 

a Promoção de Produtos Regionais do Alto Minho, para a realização da XXV Feira Mostra de Produtos 

Regionais do Alto Minho, dias 08, 09 e 10 de junho. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “A MostraCoura – Associação para a Promoção de Produtos Regionais Minho, vai realizar a XXIV Feira 

Mostra de Produtos Regionais do Alto Minho, nos próximos, dias 09, 10 e 11 de junho 2017.  --------------------------  

 --------- Ultimado o programa, com a respetiva animação, apuramos em definitivo a previsão de despesas do evento 

 --------- A realização deste evento importa o valor total de € 55 369,94. Vimos solicitar a V. Exa o apoio financeiro 

do valor de € 35 000,00, para a concretização deste certame, que muito tem contribuído para a promoção e 

divulgação deste concelho nos últimos anos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tendas e stands € 27 000,00 

Promoção e divulgação (cartazes, desdobráveis, jornais) e 

segurança 

€ 5 500,00 

€1 434,94 

Total: € 7 034 94 

Animação € 4 000,00 

€ 5 535,00 

€ 1 200,00 

€ 1 200,00 

€ 3 300,00 

Total: € 14 035,00 

Lembranças € 1 100,00 

Feira de Artesanato (alojamento de expositores), 

alimentação 

€ 3 000,00 

€ 1 000,00 

Total: € 4 000,00 

Realização do Concurso “Milho – Tradição Gastronómica” € 500,00 

Sonorização do espaço da feira € 600,00 

SPA e seguros € 1 100,00 

Total € 55 369,94 

 -------- “A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Mostra Coura - Associação para a 

Promoção de Produtos Regionais do Alto Minho, para a realização da XXIV Feira Mostra de Produtos 

Regionais do Alto Minho, nos próximos, dias 08, 09 e 10 de junho 2018, um subsídio até ao valor de 

€ 35 000,00 (trinta e cinco mil euros)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

MOSTRA COURA – FEIRA MOSTRA – ISENÇÃO DE TAXAS 

PONTO 05: - Apreciação, discussão e votação de pedido da Mostra Coura, para isenção de pagamento de 

taxas para realização da XXIV Feira Mostra de Produtos Regionais do Alto Minho, dias 09, 10 e 11 de junho. 

A MOSTRACOURA – Associação para a promoção de produtos regionais de Alto Minho solicita a isenção de 

pagamento das taxas pelos diversos licenciamentos da Feira Mostra/2017, que terá lugar nos dias 08, 09 e 10 de 

junho de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ‘Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 9º do Regulamento Municipal de Taxas e 

Tarifas Gerais, isentar a Mostra Coura – Associação para a Promoção de Produtos do Alto Minho, do 

pagamento das taxas referentes aos vários licenciamentos para realização da Feira Mostra de Produtos 

Regionais do Alto Minho nos próximos dias 08, 09 e 10 de junho de 2018, atendendo à sua vigésima quarta 

edição e considerando o evento uma excecional valia para a dinamização da atividade económica e 

artesanal, bem como para a valorização dos produtos locais e para a atração turística ao concelho’. --------  

AEPCOURA – ADITAMENTO AO PROTOCOLO 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de aditamento ao protocolo entre o Município de Paredes de 

Coura e a AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes de Coura, aprovado em reunião do executivo 

de 26-12-2017, que se anexa a esta ata como documento e dela fica a fazer parte integrante. --------------------  

“Foi presente a comunicação da AEPCOURA - Associação Empresarial de Paredes de Coura a solicitar correção 

do valor dos custos com o sorteio “Compre com ternura, compre em Paredes de Coura, ditado no protocolo entre 

a AEPCOURA e o Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tendo sido a primeira vez a realizar este concurso e devido à inexperiência não contava com a afluência que teve 

perante a população courense. Teve dificuldade no volume de cupões emitidos tendo sido necessária a emissão 

do dobro dos cupões previstos, já durante o evento.  --------------------------------------------------------------------------------  

Desta forma, solicita a correção do valor de € 2 260,00 constante do protocolo para um valor de € 2 490,63, valor 

total das despesas, visto que o valor inicial ter tido um acréscimo de € 230,63. -----------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o aditamento ao protocolo aprovado em reunião do executivo 

de 26-12-2017, do subsídio no valor de € 230,63 (duzentos e trinta euros e sessenta e três cêntimos) 

perfazendo o subsídio a atribuir o valor total de € 2 490,63 (dois mil quatrocentos e noventa euros e 

sessenta e três cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAREDES DE COURA 

PONTO 07: - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura com o seguinte teor: ---------------------------------------------------------  

“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 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., com tendência de aumento. ------------------------------------------------  

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

Certos de que a este assunto será dada a melhor das vossas atenções e na expetativa de uma resposta favorável 

dessa entidade, atendendo ao facto de ter prestado sempre grande apoio a esta associação, quer financeiro, quer 

logístico, envio desde já o nosso BEM HAJA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, no valor de € 40 000,00 (quarenta mil euros), pago em duas 

prestações de € 20 000,00 (vinte mil euros), nos meses de julho e outubro do ano corrente, 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”. -----------------  

PEDIDO DE APOIO – DAS PARÓQUIAS DE MOZELOS, PADORNELO E PARADA 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio das Paróquias de Mozelos, Padornelo e 

Parada, para a realização de passeio. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicita a concessão de um subsídio para realização de passeio de 70 crianças e adoelescentes das paróquias 

referidas, a Lisboa, nos dias 16 e 17 de junho. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 245,00 (duzentos e 

quarenta e cinco euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha de Padornelo, NIPC 501 288 694, 

destinado a comparticipar nas despesas com o passeio das setenta crianças e adolescentes a Lisboa, nos 

dias 16 e 17 de junho, pelo impacto positivo na promoção de atividades de natureza social e cultural. -------  

O subsídio será pago mediante a celebração de protocolo. -------------------------------------------------------------------  
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CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO CULTURAL 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de pedido de da MGI Coutier Lusitânia, Unipessoal, para 

cedência das instalações do Centro Cultural. --------------------------------------------------------------------------------------  

“MGI Coutier Lusitânia, Unipessoal solicita a cedência da sala de exposições do Centro Cultural de Paredes 

de Coura para os dias 16 e 17 de maio de 2018, para evento/reunião de responsáveis da empresa. ---  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a cedência da sala de Exposições do Centro Cultural 

de Paredes de Coura para os dias 16 e 17 de maio de 2018, mediante o pagamento do valor de 

€ 150,00 (cento e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------   

AÇÃO SOCIAL 

REVISÃO DE PROCESSO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

PONTO 10 - Apreciação, discussão e votação de pedido de revisão de processo de Ação Social Escolar, 

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

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

Requerente Aluno Escalão abono 

de família 

Proposta ASE 

Maria Henriqueta Guedes 
Vieira Teixeira Pereira 

Francisco Manuel Vieira 
Pereira Rodrigues 1º Escalão A – terceiro período 

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

integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, o pedido de revisão do processo de Ação Social Escolar para o ano 

letivo de 2017/18, conforme a informação emitida pelo Gabinete de Ação Social do Município, que se anexa 

a esta ata como documento e dela fica a fazer parte integrante”. -----------------------------------------------------------  

ATA DO JURI DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO - CANDIDATURA 2017/18 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação de proposta do júri de seleção e avaliação das candidaturas 

das bolsas de estudo de Paredes de Coura, do ano letivo de 2017/2018, nos termos do Regulamento 

Municipal de Bolsas de Estudo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente a ata do júri de atribuição de bolsas de estudo, candidatura 2017/2018, com o seguinte teor: ----------  

 “Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas, reuniu, nos Paços do Concelho de 

Paredes de Coura, nos termos do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo (doravante RMBEPC), o júri de 

seleção e avaliação das candidaturas. Estiveram presentes Maria José Brito Lopes Moreira, Isabel Maria Carlão 

Policarpo, Sérgio de Sousa Caselhos, Ana Paula Fernandes e Manuel António Barbosa Moreira. ----------------------  

Foi iniciada a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------  

1. Apreciação das candidaturas a Bolsa de Estudo. -------------------------------------------------------------------------------  

i. ------- O júri procedeu à análise dos quarenta (53) processos de candidatura apresentados, de que resultou a 

seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a)------ Exclusão de cinco (6) candidaturas: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

i) indeferida por não cumprir o critério de seleção relativo ao aproveitamento escolar (art.º 9, número 1, alínea b) 

do RMBEPC). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - Diana Maria dos Reis Sousa -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - Joana Margarida Pinto Pereira ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ii) excluída por incumprimento do prazo de apresentação da candidatura, bem como pela total ausência de 

documentação comprovativa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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• - Ângela Filipa Viana de Lima --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

iii) indeferida por não cumprir o critério de seleção relativo ao rendimento per capita do agregado familiar (art.º 9, 

número 1, alínea a) do RMBEPC); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - Adriana Filipa Oliveira Rodrigues -------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - Hugo Daniel de Sousa Saraiva ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

iv) excluída por lacuna documental - Não entregar os documentos exigidos, nem os mínimos necessários para o 

calculo das BE - (art.º 7, número 3 do RMBEPC). -------------------------------------------------------------------------------------  

• - Carla Sofia Fernandes Vilas Boas ------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Admissão das restantes quarenta e sete (47) candidaturas. --------------------------------------------------------------------  

De seguida, com base nos elementos instrutórios das candidaturas admitidas e de acordo com as regras 

estabelecidas no Regulamento Interno aprovado, procedeu o Júri ao apuramento do montante das bolsas a atribuir 

pelo Município, cujos resultados constam da Lista Anexa 1. ------------------------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a assinalar, deram-se por encerrados os trabalhos do júri dos quais, para constar, foi lavrada 

a presente ata que vai assinada por todos os presentes. ----------------------------------------------------------------------------  

 --------- ‘Foi deliberado, por unanimidade, homologar a ata do Júri das Bolsas de Estudo, aprovar e mandar 

publicar a lista provisória dos candidatos selecionados que se tornará definitiva se, no prazo de dez dias 

úteis, a contar da afixação, não forem apresentadas reclamações. ---------------------------------------------------------  

 --------- Deliberou ainda aprovar a Lista Anexa I, de atribuição de Bolsas de Estudo, no montante global de 

€ 18 999,99 (dezoito mil novecentos e noventa e nove cêntimos) ------------------------------------------------------------  

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


