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Ata n.º 14/2018 da reunião ordinária realizada no dia 10 de julho de 2018 iniciada às 10h30m e concluída às 

11h00. 
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ABERTURA 

No dia dez do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos Paços do Concelho 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 13/2018, da reunião ordinária de 26-06-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 13/2018, da reunião ordinária de 26-06-2018. ---------------  

O vereador Sérgio Caselhos não votou por não ter estado presente. ------------------------------------------------------------  

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 06-07-2018, 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) 301 977,98 € trezentos e um mil novecentos e setenta e sete euros e 

noventa 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) 555 570,67€ quinhentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta 

euros e sessenta e sete 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) 51 923,70 cinquenta e um mil novecentos e vinte e três euros e setenta 

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) 55 341,58€ cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e um euros e 

cinquenta e oito 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) 80 347,16 sessenta e seis mil cento e trinta e três euros e sessenta e 

dois cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 64 897,49€ sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e sete 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) 31 187,60€ trinta e um mil cento e oitenta e sete euros e sessenta 

cêntimos 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS  

LISTAGEM DE CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

PONTO 02: - Tomar conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 58º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, adjudicados até 30 de 

abril de 2018, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -----------------------------------------------  

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

REABILITAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE PAREDES DE COURA 

PONTO 03: - Apreciação, discussão e votação de proposta de aprovação do Projeto de Execução para a 

empreitada Reabilitação do Centro Cultural de Paredes de Coura – 14/18_E. --------------------------------------------  

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

- A abertura do aviso para a apresentação de candidaturas à Reabilitação Urbana, Aviso n.º NORTE-16-2018-10, 

com uma taxa de financiamento de 85%; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que um dos critérios de elegibilidade é a apresentação de projeto técnico aprovado; --------------------------------------  

- Que o Centro Cultural é um equipamento cultural que promove uma oferta cultural diversificada e uma dinâmica 

cultural no território e que o mesmo necessita de intervenções para a sua modernização, dotando o mesmo de 

melhores condições e recursos técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A aprovação do Projeto de Execução para a empreitada Reabilitação do Centro Cultural de Paredes de Coura; 
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- O valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 300 495,90 (trezentos mil 

quatrocentos e noventa e cinco euros e noventa cêntimos), acrescido de IVA; ------------------------------------------------  

- A aprovação do respetivo anúncio no Diário da República, Programa de Procedimento e Caderno de Encargos 

anexos à presente proposta, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP. ------------------------------  

Para os devidos efeitos, informa-se que o procedimento de contratação pública apenas será aberto após a 

aprovação da candidatura, pelo que deverá ser presente uma informação a este Executivo das restantes condições 

do procedimento ao abrigo do DL n.º 111-B/2017, de 31 de agosto. --------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar: ------------------------------------------------------------------------------------------  

- o projeto de execução para a empreitada reabilitação do Centro Cultural de Paredes de Coura; ---------------  

- o valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 300 495,90 (trezentos 

mil quatrocentos e noventa e cinco euros e noventa cêntimos), acrescido de IVA; ------------------------------------  

- A aprovação do respetivo anúncio no Diário da República, Programa de Procedimento e Caderno de 

Encargos anexos à presente proposta, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP. ---------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROTOCOLO COM O INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E DE EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA  

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de proposta de protocolo entre o Município e o Instituto de 

Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça, anexo a esta como seu documento, que fica a fazer parte 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo entre o Município e o Instituto 

de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça, que se anexa a esta ata como seu documento. --------  

COMISSÃO MUNICIPAL DE RECOMPENSAS 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de ata n.º 18 da Comissão Municipal de 

Recompensas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos nove dias do mês de julho de 2018 reuniu, nos Paços deste Município, a Comissão de Recompensas, 

prevista no artigo 3º do Regulamento para a Concessão de Medalhas, composta pelos seguintes elementos, 

VITOR PAULO GOMES PEREIRA, MARIA JOSÉ BRITO LOPES MOREIRA, JOSÉ MIGUEL GUERREIRO 

DOS SANTOS e MARIA JOANA PINTO RODRIGUES.  -------------------------------------------------------------------  

Da ordem de trabalhos constava um único ponto: a emissão de parecer sobre as propostas de agraciamento.  

Assim, foram submetidas à apreciação da Comissão a seguinte proposta de agraciamento:  -------------------  

Cidadãos com atividade relevante no concelho. -----------------------------------------------------------------------------   

Um: REVERENDO ANTÓNIO CARVALHO PEIXOTO – Medalha de Mérito – Dourada. ---------------------------  

Dois: GRACINDA MARIA DA ROCHA PEREIRA – Medalha de Mérito – Dourada. ---------------------------------  

Cidadãos com reconhecida coragem e abnegação. -------------------------------------------------------------------------  

Três: JOSÉ MANUEL MENDES VIEIRA CARVALHO - Medalha de Altruísmo – Prateada;  ----------------------  

Quatro: JOSÉ FERNANDO PEDROSA DE SOUSA - Medalha de Altruísmo – Prateada;  ------------------------  

Funcionários do município com reconhecido zelo e competência:  -----------------------------------------------------  

Cinco: ANTÓNIO JOSÉ DE BARROS – Medalha de Bons Serviços – Prateada;  ----------------------------------  

Seis: ARMANDO BARREIRO BARBOSA –Medalha de Bons Serviços – Prateada;  -------------------------------  

Sete: ANTÓNIO DA CUNHA LAVANDEIRA - Medalha de Bons Serviços – Cobre;  --------------------------------  

A Comissão apreciou a proposta e emitiu o respetivo parecer individualizado, como lhe cumpre, nos 

seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à proposta Número Um: O padre António Carvalho Peixoto em agosto de 1999, recebeu por 

deliberação unânime do Município, a medalha de mérito prateada, tendo em conta o seus notáveis e 

relevantes serviços sacerdotais à frente das paróquias de Insalde, Porreiras e Castanheira, para além de 

exercer, naquela altura as funções de arcipreste no concelho. Contudo, volvidos todos estes anos, chegou 

ao conhecimento desta Comissão de que o Padre Peixoto, atualmente ainda se encontra a exercer as suas 

funções como pároco nas mesmas freguesias, celebrando recentemente as suas bodas de ouro, por ocasião 

da sua permanência no concelho há mais de cinquenta anos. Desta forma, a Comissão entende que se deve 

prestar uma sentida e singela homenagem ao Padre Peixoto pelo trabalho desenvolvido ao longo de todos 

estes anos, em prol da comunidade courense, atribuindo-lhe a medalha de Mérito – Dourada. -----------------  

Passando-se de seguida a analisar a proposta número Dois, a Comissão pretende reconhecer o mérito da 

ilustre courense, Gracinda da Rocha Pereira, carinhosamente conhecida pelo nome de ‘Cuca’, que desde 

há muitos anos presta ações humanitárias de cuidados de saúde a quem tenha sofrido ferimentos 

provocados por queimaduras. O seu remédio caseiro, tem ao longo de anos, ajudado muitos cidadãos de 

paredes de coura, mas também de fora do nosso concelho. A Comissão entende que a D. Gracinda presta 

esses cuidados com grande generosidade e benevolência e que por mérito próprio é digna de 

reconhecimento. Neste contexto, a Comissão pendente prestar um justo e profundo reconhecimento pelos 

seus valores de humanidade, atribuindo-lhe a Medalha de Mérito, Dourada -----------------------------------------  

Relativamente às propostas número Três e Quatro, a Comissão analisando a informação da Associação 

Humanitária sobre os bombeiros José Manuel Mendes Vieira de Carvalho e José Fernando Pedrosa de 

Sousa, verifica que se encontram incorporados na Associação Humanitária há mais de trinta anos. Neste 

contexto a Comissão entente que o espirito de voluntariado demonstrado em defesa da população e dos 

seus bens, agregados ao elevado espirito de abnegação, fundamentam a atribuição da Medalha de 

Altruísmo Prateada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por último e em relação às propostas números Cinco, Seis e Sete a comissão pretende reconhecer o mérito 

de três funcionários municipais, recentemente aposentados, que exerceram a sua atividade na câmara 

municipal. Relativamente à proposta Cinco e Seis e tendo em conta o regulamento a Comissão emite parecer 

favorável à atribuição de Medalha de Bons Serviços – Prateada, tendo em conta que os funcionários 

exerceram a sua atividade durante mais de vinte anos. Em relação à proposta número Sete a Comissão 

emite parecer favorável para a atribuição de Medalha de Bons serviços Bronze, tendo em conta que o 

funcionário exerceu a sua atividade durante mais de quinze anos no concelho.  -----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 17 da Comissão Municipal de Recompensas, transcrita. 

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


