
  

MUNICIPIO 

DE 

PAREDES DE COURA 

 

ATA N.º 15/2018 – 24 DE JULHO DE 2018 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

(MANDATO 2017/2021) 

 

(Contém 10 páginas) 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

Presidente: Vítor Paulo Gomes Pereira  

Vereador: Tiago Manuel Pereira da Cunha 

Vereadora: Maria José Brito Lopes Moreira 

Vereador: Vítor Manuel Rosas da Silva 

Vereador: Sérgio de Sousa Caselhos 

 

  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 15/2018 Página 2 24-07-2018 
 

Ata n.º 15/2018 da reunião ordinária realizada no dia 24 de julho de 2018 iniciada às 10h30m e concluída às 

12h30m. 
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ABERTURA 

No dia vinte e quatro 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 14/2018, da reunião ordinária de 10-07-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 14/2018, da reunião ordinária realizada em 10-07-2018. -  

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 20-07-2018, 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: 7 263,65€ sete mil duzentos e sessenta e três euros e sessenta e cinco 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 326 088,65€ trezentos e vinte e seis mil e oitenta e oito euros e sessenta 
e cinco cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19 692,07€ dezanove mil seiscentos e noventa e dois euros e sete 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 564 076,75€ quinhentos e sessenta e quatro mil e setenta e seis euros e 
setenta e cinco 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) 45 826,93€ quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e seis euros e 
noventa e três 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) 36 261,34€ trinta e seis mil duzentos e sessenta e um euros e trinta e 
quatro cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 150 486,81€ cento e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e seis euros e 
oitenta e um 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 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PONTO 02: - Tomar conhecimento do edital das deliberações da Assembleia Municipal, da sua sessão 

ordinária realizada em 29-06-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PEDRO DE CASTANHEIRA 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro 

de Castanheira, para passeio das crianças e adolescentes, no dia 28 de julho. ----------------------------------------  

Pela Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Castanheira foi apresentada uma comunicação a solicitar apoio 

para transporte para visita a Braga, ao Mosteiro de Tibães, Bom Jesus e estádio de Braga com crianças e 

adolescentes (sessenta). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 210,00 (duzentos e dez 

euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Castanheira, destinado a comparticipar nas despesas 

com o passeio das sessenta crianças e adolescentes para visita a Braga, ao Mosteiro de Tibães, Bom Jesus 

e estádio de Braga, pelo impacto positivo na promoção de atividades de natureza social e cultural, pela 

aquisição de conhecimentos e experiências e convívio. ------------------------------------------------------------------------  
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O subsídio será pago mediante a celebração de protocolo. -------------------------------------------------------------------  

CLUBE DE NATAÇÃO E CULTURA 

PONTO 04: - Apreciação, discussão e votação de pedido de subsídio do Clube Natação e Cultura, que se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“O Clube de Natação e Cultura de Paredes de Coura que tem como objetivo a promoção e prática de atividades 

desportivas e recreativas (natação, hidroginástica, hidroterapia, ginástica aeróbica, atletismo, judo e patinagem 

artística), para alem da participação regular nos Jogos da Amizade e no encontro de Janeiras, vem por este meio 

solicitar a renovação do subsídio de atividade para a época de 2018/2019. ---------------------------------------------------  

€ 4 140,00 é o valor que temos recebido nos últimos longínquos anos como forma de subsídio anual de atividade 

e para a época desportiva (setembro a junho). Este ano gostaríamos de ver este valor substancialmente 

aumentado, porque a Secção de Patinagem nunca fez parte dos mesmo nos dez anos anteriores que já leva de 

atividade e porque a Secção de Atletismo viu os seus custos dilataram significativamente com o aumento dos 

combustíveis e o incremento do valor das inscrições na Associação de Atletismo de Viana do Castelo ---------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Clube de Natação e Cultura, no valor de € 4 140,00 

(quatro mil cento e quarenta euros), pago em seis prestações, destinado a apoiar as atividades do Clube 

na época desportiva de 2018/2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CLUBE DE NATAÇÃO E CULTURA – RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação do pedido de renovação de protocolo com o Clube de Natação 

e Cultura, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Vimos, por este meio e a exemplo de anos anteriores, solicitar a V. Exa a renovação do Protocolo estabelecido 

entre o Município e o nosso Clube para utilização das instalações da Piscina Municipal, contra o pagamento das 

respetivas taxas especiais (0,27€/estudante e 0,70€/adulto), nos mesmos horários e dias da semana (segunda a 

sexta feira, entre as 17h30m e as 18h30m, terças e sextas-feiras entre as 18h30m e as 19h30m; segundas e 

quintas feiras, entre as 18h30m e as 19,00 h e quartas e sextas feiras entre as 9h30m e as 10h30m, a vigorar entre 

1 de setembro de 2018 e 31 de julho de 2019. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o contributo do Clube de Natação e Cultura para a prática 

desportiva neste concelho, renovar o protocolo a vigorar entre 1 de setembro de 2018 e 31 de julho de 

2019, nos termos da época desportiva anterior. -----------------------------------------------------------------------------------  

REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO DE 2018 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

PONTO 06 Apreciação, discussão e votação do pedido de subsídio para a realização das festas do 

Concelho de 2018, apresentado pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do 

Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra de acordo com orçamento que se transcreve: -------------  

Orçamento das festas do Concelho de 2018 

Conjuntos musicais € 15 150,00 

Bandas musicais € 15 600,00 

Grupos de bombos € 3 100,00 

Ranchos Folclóricos € 3 000,00 

Grupos de bombos € 3 100,00 

Festa do Imigrante € 2 000,00 

Cortejo Etnográfico € 11 400,00 
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Luz, som e palcos € 3 398,00 

Outros (cartazes, divulgação, licenças, cedeiras, GNR. Diversos) € 12 057,00 

Total € 65 705,00 

 --------- “Foi deliberado, unanimidade atribuir um subsídio no valor de € 65 705,00 (sessenta e cinco mil 

setecentos e cinco euros) à Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do Desenvolvimento 

Económico das Terras de Coyra, destinado a custear as despesas com realização das Festas do Concelho 

de 2018, conforme orçamento apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – Nª SENHORA DO LIVRAMENTO, EM FORMARIZ 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de requerimento para emissão de licença para interrupção de 

trânsito normal em via pública para a realização das festividades em honra de Nª Senhora do Livramento, 

em Formariz/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Confraria de Nossa Senhora do Livramento foi presente um requerimento para emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, nos dias 27 e 29 de julho, para a realização das festividades em 

honra de Nossa Senhora do Livramento/2018, em Formariz. -----------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, 

conjugado a alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo 

Comandante do Posto da GNR, de Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. ------------------------  

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, 

no entanto, nos termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência 

da câmara municipal do concelho onde a atividade se realiza, autorizar. Perante o exposto considero que se deve 

levar à próxima reunião do executivo para autorizar a emissão de licença. -----------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização das festividades em honra de Nossa Senhora do Livramento/2018, em Formariz, 

nos dias 27 e 29 de julho”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – Nª SENHORA DO ROSÁRIO, EM BICO 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de requerimento para emissão de licença para interrupção de 

trânsito normal em via pública para a realização das festividades em honra de Nª Senhora do Rosário, em 

Bico/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Bico foi presente um requerimento para emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, nos dias 3 e 5 de agosto, para a realização das festividades em 

honra de nossa Senhora do Rosário/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, 

conjugado a alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo 

Comandante do Posto da GNR, de Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. ------------------------  

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, 

no entanto, nos termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência 

da câmara municipal, do concelho onde a atividade se realiza autorizar. Perante o exposto considero que se deve 

levar à próxima reunião do executivo para autorizar a emissão da licença. -----------------------------------------------------  
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“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização das festividades em honra de Nª Senhora do Rosário, em Bico/2018, nos dias 3 e 5 

de agosto”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA –FEIRA DE PADORNELO/2018 

PONTO 09: Ratificação de pedido de interrupção de trânsito normal em via pública para a Recriação da 

Feira de Padornelo/2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Padornelo foi presente um requerimento para emissão de 

licença para interrupção de trânsito normal em via pública, no dia 21 de julho, das 07h00 às 20h00m, para a 

realização da Recriação da Feira de Padornelo/2018. -------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, 

conjugado a alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo 

Comandante do Posto da GNR, de Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. ------------------------  

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, 

no entanto, nos termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência 

da câmara municipal, do concelho onde a atividade se realiza autorizar. Perante o exposto considero que se deve 

levar à próxima reunião do executivo para ratificar. -----------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para Recriação da Feira de Padornelo/2018, dia 21 de julho”. -----------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – SÃO BENTO DA PORTA ABERTA, COSSOURADO 

PONTO 10: Ratificação de pedido de interrupção de trânsito normal em via pública para realização das 

festividades em honra de S. Bento da Porta Aberta, em Cossourado/2018. ---------------------------------------------  

Pela Confraria de S. Bento da porta Aberta foi presente um requerimento para emissão de licença para interrupção 

de trânsito normal em via pública, nos dias 06 a 08 de julho, para as festividades em honra de S. Bento da porta 

Aberta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, 

conjugado a alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo 

Comandante do Posto da GNR, de Paredes de Coura, de que não vê inconveniente, no pedido. -----------------------  

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, 

no entanto, nos termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência 

da câmara municipal, do concelho onde a atividade se realiza, autorizar. Perante o exposto considero que se deve 

levar à próxima reunião do executivo para ratificar. -----------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a emissão da licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização das festividades em honra de S. Bento da Porta Aberta, em Cossourado/2018, nos 

dias 06 a 08 de julho”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DAS FESTAS DO CONCELHO 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação do pedido de isenção de pagamento de taxas para a realização 

das Festas do Concelho de 2018, apresentado pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do 

Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra. ------------------------------------------------------------------------------  

A Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, na 

qualidade de entidade organizadora das Festas do Concelho de Paredes de Coura de 2018, solicita a isenção do 

pagamento de taxas de licenciamento das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------  
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“Foi deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas de licenciamento das Festas do 

Concelho de Paredes de Coura, a realizar no corrente ano de 2018, pela Landra – Associação para a 

Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, considerando o impacto 

positivo do evento na promoção do turismo e na economia local”. --------------------------------------------------------  

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 

APOIO À NATALIDADE – 2 º TRIMESTRE DE 2018 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 1º trimestre de 2018. --  

 --------- “Pelo Serviço de Ação Social foi presente o mapa dos requerimentos apresentados para apoio à natalidade, 

nos termos do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, no valor total de 

€ 5 000,00 (cinco mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proc. N.º REQUERENTE BENEFICIÁRIO Valor Atribuído  

09/18 Paulo Mário Araújo Fernandes João Amorim Fernandes € 500,00 

10/18 Carla Sofia Alves Garcia Barbosa Diana Garcia Barbosa € 500,00 

11/18 Maria Manuela da Costa Braga Ribeiro Lourenço Manuel Ribeiro Lourenço € 500,00 

12/18 Lúcia da Conceição Fernandes Barbosa Joana Barbosa de Sousa € 500,00 

13/18 Patrícia Cristina Barbosa Esteves Matilde Esteves Fernandes € 500,00 

14/18 David Manuel Nogueira Ribas Vicente Manuel Santos Ribas € 500,00 

15/18 Cidália Esperança Pedrosa Alves Fernandes Letícia Alves Fernandes € 500,00 

16/18 Milene Afonso Pereira Rodrigo Pereira Gonçalves € 500,00 

17/18 Augusta dos Anjos Santos Brito Beatriz de Brito Coutinho € 500,00 

18/18 Cláudia Patrícia Pimenta Gomes Clara Pimenta Gomes Cunha € 500,00 

   € 5 000,00 

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio à natalidade, para o segundo trimestre 

de 2018, nos termos do artigo 4º do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, no 

valor global de € 5 000,00 (cinco mil euros), nos termos do mapa transcrito. -------------------------------------------  

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 2º TRIMESTRE DE 2018 

PONTO 13: Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 2º trimestre de 2018, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa, de acordo com mapa anexo como documento que faz parte integrante desta ata. ----------  

“Comparticipação de Creche – 2 º trimestre 2018. -------------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que relativamente aos processos de comparticipação de creche, nos termos do artigo 5º do 

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, foi apurado, no período de abril a junho de 

2018 (2º trimestre), o valor total de € 2 229,42 (dois mil duzentos e vinte e nove euros e quarenta e dois cêntimos), 

respeitante a 26 crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos encontram-se instruídos em conformidade com o respetivo Regulamento e cada comparticipação foi 

calculada mediante a idade, mensalidade da creche (apresentação de recibos de pagamento) e escalão do abono 

de família da criança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se mapa, que fica a fazer parte integrante desta ata, onde constam os dados e valores correspondentes a 

cada beneficiário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
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Os processos 12 de 2015 e 8 de 2016, ficaram pendentes por falta a de apresentação dos documentos 

comprovativos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 2 229,42 (dois mil duzentos e 

vinte e nove euros e quarenta e dois cêntimos), relativo ao 2º trimestre de 2018 e à comparticipação de 

creche de vinte e seis crianças, constantes do mapa anexo, nos termos do artigo 5º, do Regulamento de 

Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa”. ------------------------------------------------------------------------  

APPACDM - APOIO A TRANSPORTE – AGOSTO DE 2018 

PONTO 14: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio no transporte de utente de Paredes de 

Coura a frequentar estrutura da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental de Viana do Castelo, no mês de agosto. --------------------------------------------------------------------  

Foi presente a sua comunicação a solicitar a não interrupção de pagamento, no mês de agosto, para o transporte 

de utente de Paredes de Coura a frequentar a estrutura de Viana do Castelo, por falta de retaguarda familiar. -----  

Foi deliberado, por unanimidade, apoiar o transporte do utente de Paredes de Coura, que consta de 

documento que se anexa à ata e dela fica a fazer parte integrante, a frequentar a estrutura da APPACDM - 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viana do Castelo, no mês de 

agosto de 2018, por falta de retaguarda familiar. ----------------------------------------------------------------------------------  

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


