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Ata n.º 08/2018 da reunião ordinária realizada no dia 17 de abril de 2018 iniciada às 10h30m e concluída às 

12h30m. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia dezassete do mês de abril 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 07/2018, da reunião ordinária de 03-04-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 07/2018, da reunião ordinária de 03-04-2018. ---------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 13-04-2018, 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: 6 334,86€ seis mil trezentos e trinta e quatro euros e oitenta e seis 

cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 15 802,68€ quinze mil oitocentos e dois 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) 535 167,20€ quinhentos e trinta e cinco mil cento e sessenta e sete euros 

e vinte 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  
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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) 62 212,84€ sessenta e dois mil duzentos e doze euros e oitenta e quatro 

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) 14 877,04€ catorze mil oitocentos e setenta e sete euros e quatro 

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) 72 763,18€ setenta e dois mil setecentos e sessenta e três euros e 

dezoito cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 84 822,64€ oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e dois euros e 

sessenta e quatro cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 2 321,22€ dois mil trezentos e vinte e um euros e vinte e dois 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) 42 632,49€ quarenta e dois mil seiscentos e trinta e dois euros e 

quarenta e nove cêntimos 

 

SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2017 

PONTO 02: Apreciação, discussão e votação dos Documentos de Prestação de Contas da Câmara 

Municipal, do ano de 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foram presentes os Documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal, cujos movimentos 

financeiros efetuados durante o ano de 2017 correspondem aos seguintes valores: ----------------------------------------  

 --------- Movimento Orçamental:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Receitas arrecadadas no valor de € 11 020 252,18, acrescido do saldo da gerência anterior no valor de 

€ 1 572,48, o que perfaz a quantia de € 11 021 824,66. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foram efetuados pagamentos no valor de € 11 019 300,75, pelo que transitou para a gerência do ano 

seguinte o valor de € 2 523,91. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Em operações de tesouraria foram efetuados recebimentos no valor € 739 473,14, aos quais acresce o 

saldo da gerência anterior no valor de € 678 473,67, perfazendo o valor de € 1 417 946,81. ------------------------------  

 --------- Foram efetuados pagamentos de € 743 405,79, pelo que transitou para a gerência seguinte a quantia de 

€ 674 541,02. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As demonstrações financeiras apresentam um resultado líquido de € 378 709,22, que será aplicado da seguinte 

forma: Reservas legais: € 18 935,46; Reservas livres: € 359 773,76. ------------------------------------------------------------  

 A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todos os Documentos de Prestação de Contas 

da Câmara Municipal, relativos ao ano financeiro de 2017, que se encontravam integral e tecnicamente 

elaborados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mais se deliberou que os referidos documentos se dão por transcritos na presente ata, ficam arquivados 

na pasta anexa à mesma, depois de rubricados por todo o Executivo e disponíveis para consulta quando, 

para tal, forem solicitados.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por fim foi deliberado submeter os documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal nos 

termos do nº alínea l), nº 2, artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e alínea ww) do nº 1 do art.º 33º 

da mesma Lei, bem como remetê-los ao Tribunal de Contas, para efeitos de fiscalização, nos termos da 

alínea ww) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, referida e dos artigos 51º e 52º da Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto, na redação dada pela Lei nº 20/2015, de 9 de março. -----------------------------------------------------------------  

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2018 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, da 

Despesa e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, para o ano de 2018. -------------------------  

A presente revisão destina-se a integrar o saldo do ano anterior (€ 2 523,91) e a reprogramação da obra do 

Mercado Municipal para o ano de 2019 (€ 400 000,00), conforme mapas em anexo que ficam a fazer parte 

integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a primeira Revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa e 

Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, para o ano de 2018. destinada a integrar o saldo 

de gerência de 2017 (€ 2 523,91) e a reprogramação da obra do Mercado Municipal para o ano de 2019 

(€ 400 000,00), conforme mapas em anexo que ficam a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------  

Mais foi deliberado submeter os documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO TAXAS DE CONSTRUÇÃO 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Centro Social e Paroquial de Mozelos, 

Padornelo e Parada, para isenção de pagamento taxas de construção. --------------------------------------------------  

Centro Social e Paroquial de Mozelos, Padornelo e Parada, com sede na Rua de Ecce Homo, nº 21, 4940-412 

Padornelo, na qualidade de titular do processo nº 4/2018, requer isenção de pagamento de taxas de urbanização 

e edificação, referente ao projeto de arquitetura da obra de ampliação do edifício sito em Estrada de Nª Senhora 

da Pena, Mozelos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Chefe da DPU deu a informação com o seguinte teor: “O presente pedido enquadra-se na alínea b) do nº 1 do 

artigo 8º do Capitulo II do regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, por se tratar de uma 

instituição particular de solidariedade social, pelo que poderá ser isento do pagamento de taxas. ----------------------  

 -------- A pretensão deverá ser levada à consideração da Câmara.  -------------------------------------------------------------  

‘Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica e com o disposto na alínea b) do nº 

1 do artigo 8º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, autorizar a 

isenção do pagamento das taxas de urbanização e edificação, referente ao projeto de arquitetura da obra 

de ampliação do edifício sito em Estrada de Nª Senhora da Pena, Mozelos, Centro Social e Paroquial de 

Mozelos, Padornelo e Parada, com sede na Rua de Ecce Homo, nº 21, 4940-412 Padornelo, na qualidade de 

titular do processo nº 4/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

APOIOS AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL - PARECER II/2017 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação do parecer da comissão de avaliação e atribuição de apoios 

ao associativismo cultural (parecer II/2017), que se anexa, de acordo com os critérios estabelecidos nas 
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“Normas e Princípios Orientadores do Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo do concelho de 

Paredes de Coura, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------  

“No dia 3 de Abril 2018, pelas 10 horas, reuniu a comissão de avaliação e atribuição de apoios ao associativismo 

cultural, para emissão de parecer sobre os pedidos de apoio das Associações Culturais do concelho, de acordo 

com as fichas de atividade apresentadas à Câmara Municipal até à presente data. Estiveram presentes Maria José 

Moreira, Vereadora, Aníbal Almeida, Sofia Carvalho e Teresa Ramos, Técnicos Superiores e Joana Rodrigues, 

Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social. ------------------------------------------------------------------------------  

Verificada a conformidade da documentação apresentada pelas Associações, procedeu-se à análise de cada uma 

das candidaturas, à luz dos critérios estabelecidos nas “Normas e Princípios orientadores do apoio ao 

associativismo cultural e recreativo do concelho de Paredes de Coura”:  ------------------------------------------------------  

a) Importância das atividades para o desenvolvimento cultural da comunidade - local ou concelhia;--------------------  

b) Desenvolvimento de ações na área do ensino e formação; ----------------------------------------------------------------------  

c) Número de participantes ativos nas várias ações; ----------------------------------------------------------------------------------  

d) Regularidade das atividades planeadas; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Contribuição das ações desenvolvidas para a valorização do património natural e cultural do concelho, com 

particular relevo para a divulgação das tradições locais; -----------------------------------------------------------------------------  

f) Eficácia na execução do Plano de Atividades do ano anterior; ------------------------------------------------------------------  

g) Diversificação de ações culturais, visando a formação de novos públicos; --------------------------------------------------  

h) Capacidade de autofinanciamento e de diversificação das fontes de financiamento; -------------------------------------  

i) Dinâmica, capacidade de organização e de mobilização de recursos; ---------------------------------------------------------  

j) Colaboração com a autarquia e participação em iniciativas municipais; -------------------------------------------------------  

k) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações e agentes locais. ----------------------------------------  

Por unanimidade, foi emitido parecer favorável à atribuição dos seguintes apoios financeiros à execução de ações 

e eventos pontuais realizadas durante o ano de 2017, conforme artigo 6.º do normativo suprarreferido: --------------  

Rancho Camponês de Bico   

Festa de Natal 2017 € 150,00  

Formação 2017      € 1 000,00 

 

Associação Cultural, Desportiva e Social de Parada   

Fiada  2017       € 150,00  

Desfolhada 2017 €150,00  

Magusto 2017 € 80,00  

Celebrar outono 2017 € 30,00  

 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Rubiães  
 

Aniversário associação 2017 € 400,00  

Aquisição de trajes e equipamentos 2017 € 1 200,00  

 

Associação Encostas do Corno de Bico   

Passeio de BTT e Caminhada 2017       € 100,00 

Obras da sede 2017 € 300,00 
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Fidalguinhos de Infesta   

Passeio Convívio dos emigrantes 2017 € 120,00  

 

Associação Cultural, recreativa e Desportiva da Freguesia Cristelo   

Festa de Natal 2017 € 150,00  

 

Clube de Natação e Cultura    

Formação: secção de patinagem (monitoras) 2017/2018 € 750,00 

 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ferreira    

Excursão à Peneda 2017 € 40,00 

Santos Populares 2017 €150,00 

Festa da associação e passeio de motas 2017 €120,00 

Festa de Natal 2017 €150,00 

 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Mozelos    

 12ª Encontro de Grupos de Música Tradicional Portuguesa 2017  € 600,00 

 3ª Encontros de Grupos de Cantares de Natal 2017 € 750,00  

 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Padornelo   

 Desfolhada 2017 € 150,00 

 Magusto 2017 € 80,00 

 Festa de Natal  2017 € 150,00 

 Caminhadas ao longo do ano 2017 € 100,00 

De acordo com o estabelecido no artigo 12.º das “Normas e Princípios orientadores do apoio ao associativismo 

cultural e recreativo do concelho de Paredes de Coura”, deverão ser elaborados pela Associações beneficiárias os 

relatórios finais das atividades apoiadas, em formulário próprio, que serão entregues à Câmara Municipal, 

acompanhados dos comprovativos da totalidade das despesas efetuadas, entendendo a Comissão que a 

concessão dos apoios financeiros deverá ficar condicionada ao cabal cumprimento de tais obrigações. --------------  

Não havendo outros assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o parecer da comissão de avaliação e atribuição de apoios ao 

associativismo cultural (parecer II/2017), no valor global de € 6 870,00 (seis mil oitocentos e setenta euros), 

que se anexa, de acordo com os critérios estabelecidos nas “Normas e Princípios Orientadores do Apoio 

ao Associativismo Cultural e Recreativo do concelho de Paredes de Coura”. -----------------------------------------  

PEDIDOS DE PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO DE ÁGUA  

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO DE ÁGUA – ERMINDA BRANDÃO 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de pedido de Erminda Daniela de Caldas Brandão, para 

pagamento em prestações de consumo de água. ---------------------------------------------------------------------------------  
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Foi presente um requerimento de Erminda Daniela de Caldas Brandão, residente em Ferreira, relativa à instalação 

nº 5839, a solicitar o pagamento da importância de € 272,93 (duzentos e setenta e dois euros e noventa e três 

cêntimos), relativo a consumo de água, em doze prestações mensais.  --------------------------------------------------------  

Tem em anexo declaração de rendimentos que comprovam dificuldades económicas. -------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de € 272,93 

(duzentos e setenta e dois euros e noventa e três cêntimos), em 12 prestações mensais, referente a 

consumo de água, no valor unitário de 22,75 (vinte e dois euros e setenta e cinco cêntimos), ao abrigo do 

n.º3 do Artigo 166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e 

de Drenagem de Águas Residuais, a requerimento de Erminda Daniela de Caldas Brandão, residente em 

Ferreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO DE ÁGUA - DANIEL NOVO 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de pedido de Daniel Mendes Araújo Novo, para pagamento 

em prestações de consumo de água. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento de Daniel Mendes Araújo Novo, residente em Romarigães, relativa à instalação nº 

5006, a solicitar o pagamento da importância de € 220,52 (duzentos e vinte euros e cinquenta e dois cêntimos), 

relativo a consumo de água, em doze prestações mensais.  -----------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo declaração de rendimentos que comprovam dificuldades económicas. -------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de € 220,52 

(duzentos e vinte euros e cinquenta e dois cêntimos), em 12 prestações mensais, referente a consumo de 

água, no valor unitário de 18,38 (dezoito euros e trinta e oito cêntimos), ao abrigo do n. º3 do Artigo 166º, 

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

Águas Residuais, a requerimento de Daniel Mendes Araújo Novo, residente em Romarigães. -------------------  

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO DE ÁGUA – CARLOS MALHEIRO 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de pedido de Carlos Alberto Amorim Malheiro, para 

pagamento em prestações de consumo de água. ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento de Carlos Alberto Amorim Malheiro, residente em Linhares, relativa à instalação nº 

5610, a solicitar o pagamento da importância de € 364,82 (trezentos e sessenta e quatro euros e oitenta e dois 

cêntimos), relativo a consumo de água, em doze prestações mensais. ----------------------------------------------------------  

Tem em anexo declaração de rendimentos que comprovam dificuldades económicas. -------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de € 364,82 

(trezentos e sessenta e quatro euros e oitenta e dois cêntimos), em 12 prestações mensais, referente a 

consumo de água, no valor unitário de 30,40 (trinta euros e quarenta cêntimos), ao abrigo do n.º3 do Artigo 

166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem 

de Águas Residuais, a requerimento de Carlos Alberto Amorim Malheiro, residente em Linhares. -------------  

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO DE ÁGUA – JOSÉ CARVALHO 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de pedido de José Manuel Mendes Vieira de Carvalho, para 

pagamento em prestações de consumo de água. ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento de José Manuel Mendes Vieira de Carvalho, residente em Vila, Paredes de Coura, 

relativa à instalação nº 3846, a solicitar o pagamento da importância de € 576,87 (quinhentos e setenta e seis 

euros e oitenta e sete cêntimos), relativo a consumo de água, em doze prestações mensais. ----------------------------  

Tem em anexo declaração de rendimentos que comprovam dificuldades económicas. -------------------------------------  
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 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de € 576,87 

(quinhentos e setenta e seis euros e oitenta e sete cêntimos) em 12 prestações mensais, referente a 

consumo de água, no valor unitário de 48,08 (quarenta e oito euros e oito cêntimos), ao abrigo do n.º3 do 

Artigo 166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais, a requerimento de José Manuel Mendes Vieira de Carvalho, residente em 

Paredes de Coura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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


