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Ata n.º 13/2018 da reunião ordinária realizada no dia 26 de junho de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h45m. 
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ABERTURA 

No dia vinte e seis do mês de junho 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 e Vítor 

Manuel Rosas da Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

De seguida foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do vereador Sérgio de Sousa Caselhos, ausente no 

estrangeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 12/2018, da reunião ordinária de 12-06-2018, oportunamente 

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

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 22-06-2018, 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: 7 033,20€ sete mil e trinta e três euros e vinte cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 388 410,47€ trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e dez euros e 

quarenta 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) 532 207,69€ quinhentos e trinta e dois mil duzentos e sete euros e 

sessenta e nove 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  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 13/2018 Página 4 26-06-2018 
 

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) 14 607,39€ catorze mil seiscentos e sete euros e trinta 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) 33 694,29€ trinta e três mil seiscentos e noventa e quatro euros e vinte 

e nove 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) 66 133,62€ sessenta e seis mil cento e trinta e três euros e sessenta e 

dois cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 88 063,49€ oitenta e oito mil e sessenta e três euros e quarenta e nove 

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 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO DE ESCADÓRIO DA SRA DA PENA - JF DE MOZELOS 

PONTO 02: Apreciação, discussão e votação de pedido da Junta de Freguesia de Mozelos de emissão de 

declaração/certidão fundamentada de reconhecimento do interesse público, da obra de recuperação do 

Escadório da Sr.ª da Pena, em Mozelos/ Paredes de Coura. -------------------------------------------------------------------  

“Vimos pelo presente solicitar a emissão de uma declaração de reconhecimento do interesse público da Obra de 

Recuperação do Escadório da Sra. da Pena, em Mozelos - Paredes de Coura. ----------------------------------------------  

Anteriormente, à construção da estrada atual, este escadório era o antigo e único acesso da população a este 

santuário mariano, no cimo da montanha. A capela de Nossa Senhora da Pena foi edificada antes do ano de 1758 

e já naquela altura era um local de romaria para muitos devotos de todo o concelho. Foi a 15 de agosto de 1959, 

que o concelho de Paredes de Coura foi oficialmente consagrado, à Senhora da Pena, passando esta a ser 

considerada a padroeira do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anualmente, as festividades civis e religiosas realizam-se nos dias 13, 14 e 15 de agosto e são um grande exemplo 

de manifestação de devoção e fé, de todos os que ocorrem a este santuário. -------------------------------------------------  

Durante o ano, este é um local muito atrativo para festas, passeios e convívios de gentes de vários pontos do país. 

Atualmente, a Junta de Freguesia de Mozelos propõe-se realizar uma candidatura para a reabilitação do antigo 

escadório da Senhora da Pena, comtemplando nesta candidatura os seguintes elementos: a preservação do 
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percurso antigo do escadório; a construção de zonas de lazer e descanso; a construção de rampas para pessoas 

com mobilidade reduzida e parque de merendas.” ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerando o interesse da Câmara Municipal reconhecido à 

conservação e beneficiação do património concelhio, declarar o reconhecimento do interesse público da 

obra de recuperação do Escadório da Senhora da Pena, em Mozelos/ Paredes de Coura. -------------------------  

BASKET CLUBE DE COURA 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio financeiro do Basket Clube de Coura. ----  

“Vimos por este meio, de acordo com o sucedido nas épocas anteriores solicitar a atribuição de um subsídio para 

a época 2017/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este subsídio será uma grande ajuda para a continuidade deste clube que sobrevive com estes subsídios e com 

a boa vontade de sócios e amigos que participam nos eventos que os pais e atletas organizam ao logo do ano.” -  

‘Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de atribuição do subsídio anual de apoio 

ao Coura Basket Clube, no valor total de € 3 250,00 (três mil duzentos e cinquenta euros). -----------------------  

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

PROTOCOLO COM A RITMOS 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de protocolo entre o Município e a RITMOS – Agenciamento 

e Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante: ----  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo entre o Município e a RITMOS – Agenciamento e 

Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, que se anexa a esta ata como seu documento e dela fica a fazer 

parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAREDES DE COURA 

PONTO 05: - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio financeiro da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura nas refeições das equipas de operacionais do combate a 

incêndios florestais, no município de Paredes de Coura: ----------------------------------------------------------------------  

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura proporciona, anualmente, uma equipa 

permanente de apoio aos fogos florestais, de modo a garantir um apoio à população mais célere e de qualidade 

no combate a este tipo de incidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esse Município sempre tem apoiado esta Associação Humanitária na concretização das suas atribuições e 

competências. Desta forma, vem solicitar o apoio a nível de alimentação para este tipo de operacionais, dado que 

a garantia de permanente e contínuo apoio acarreta outros gastos de elevado valor que, esta instituição irá 

suportar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Certa 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, atribuir apoio com pagamento de refeições da equipa de combate a 

incêndios (ECIN), composta por cinco elementos e, da equipa de apoio logístico ao combate (ELAC), 

composta por dois elementos que, de forma permanente, apoiam o combate a incêndios florestais, no 

município de Paredes de Coura, com início em 07-07-2018 e termo em 30-09-2018, no valor global de 

€ 3 612,00 (três mil seiscentos e doze euros), com IVA incluído à taxa de 13%. ----------------------------------------  

O subsídio será pago mediante a celebração de protocolo. -------------------------------------------------------------------  
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ADESÃO À CAMPANHA AUTARQUIAS SEM GLIFOSATOS/HERBICIDAS 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de proposta de manifesto de adesão à campanha “Autarquias 

sem glifosatos/herbicidas, que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------  

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

1 – que os riscos conhecidos na utilização de vários herbicidas têm vindo a revelar consequências gravosas para 

a saúde e para o ambiente, em particular daquela cuja substância ativa é o glifosato que, nomeadamente: ----------  

- apresenta degradação lenta, o que conduz ao arrastamento (pela água da chuva, da rega ou de lavagem) para 

os rios, albufeiras e lençóis subterrâneos, entre outros; ------------------------------------------------------------------------------  

- atua nos animais como desregulador hormonal e agente cancerígeno, mesmo em doses muito baixas, sendo 

absorvido através dos alimentos e da água. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – que o herbicida glifosato é o mais usado em todo o mundo e o seu uso tem aumentado muito nos últimos anos 

devido à proliferação das culturas transgénicas (OGM), que lhe são tolerantes; ----------------------------------------------  

3 – que o glifosato é o herbicida mais vendido em Portugal e a sua aplicação em meio urbano contribui para esta 

estatística. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 – que existem outros meios para o controlo das ervas espontâneas, como os mecânicos, biológicos e térmicos, 

e que por vezes nem se justifica uma tão grande eliminação, uma vez que a presença das ervas apresenta 

inúmeras vantagens:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- em períodos chuvosos ajudam à infiltração da água no solo, evitando escorrimentos superficiais que provocam 

erosão do solo e cheias; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- fixam carbono e produzem oxigénio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- aumentam a biodiversidade vegetal e animal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

5 – que a nova lei sobre o uso de pesticidas (Lei no 26/2013, de 11 de abril, que transpões a Diretiva 2009/128/CE), 

impõe limites à aplicação destes produtos em espaço urbano e aponta para que só haja aplicação de herbicidas 

quando não existam alternativas viáveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Autarquia de Paredes de Coura decidiu abandonar o uso de herbicidas e, em particular do glifosato, nas áreas 

da sua responsabilidade, quer diretamente quer através de empresas concessionárias, tendo em vista contribuir 

ativamente para um melhor ambiente no seu território e para a proteção da saúde e da qualidade de vida dos seus 

habitantes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de manifesto de adesão à campanha “Autarquias sem 

glifosatos/herbicidas, transcrita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FIXAÇÃO DE PREÇO DE LIVRO 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de proposta de fixação de preço de livro de venda ao público 

“Paredes de Coura, Essa Mulher!”, de Maria José Fontelo Carranca, no valor de €7,00. ----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de fixação de preço de venda ao público do livro 

“Paredes de Coura, Essa Mulher!”, de Maria José Fontelo Carranca, no valor de €7,00. ----------------------------  

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


