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Ata n.º 16/2018 da reunião ordinária realizada no dia 07 de agosto de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h00. 
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ABERTURA 

No dia sete do mês de agosto 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 José Manuel Braga Fernandes, coordenador técnico do Serviço Administrativo e 

Financeiro 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 15/2018, da reunião ordinária de 24-07-2018, oportunamente 

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

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 02-08-2018, 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: 7 897,62€ sete mil oitocentos e noventa e sete euros e sessenta e dois 

cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 411 605,54€ quatrocentos e onze mil seiscentos e cinco euros e cinquenta 

e quatro cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19 651,92€ dezanove mil seiscentos e cinquenta e um euros e noventa e 

dois cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 568 618,58€ quinhentos e sessenta e oito mil seiscentos e dezoito euros 

e cinquenta 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 

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) 88 173,46€ oitenta e oito mil cento e setenta e três euros e quarenta e 

seis 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) 66 162,52€ sessenta e seis mil cento e sessenta e dois euros e cinquenta 

e dois cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 45 693,08€ quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e três euros e oito 

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 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 52.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, adjudicados até 29 de 

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

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – AEPCOURA- “ARTES E TENDÊNCIAS 

PONTO 03: Ratificação de isenção do pagamento de taxas de licenciamento para realização do desfile de 

moda “Artes e Tendências”, requerido pela Associação Empresarial de Paredes de Coura. ----------------------  

A AEPCoura — Associação Empresarial de Paredes de Coura com sede na Rua Dr. Aquilino Ribeiro, requer, 

conforme disposto no artigo 4°, n.º 2, al. c) do Regulamento das Taxas e Tarifas em vigor isenção de pagamento 

das taxas previstas no Decreto-Lei n.º 310/2002 (Licenciamento do exercício da atividade de realização de 

espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos públicos), para realização de desfile de moda “Artes e 

Tendências”, que decorrerá no dia 2 de agosto de 2018, no Largo Hintze Ribeiro. -------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a isenção do pagamento de taxas de licenciamento do desfile de 

moda “Artes e Tendências”, a decorrer no dia 02 de agosto de 2018, no Largo Hintze Ribeiro, considerando 

o evento de interesse para o desenvolvimento económico-social do concelho. ---------------------------------------   

APOIO AO SPORTING CLUBE COURENSE – ÉPOCA DE 2018/2019  

PONTO 04 Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio requerido por Sporting Clube Courense 

para a época 2017/2018, no valor de € 46 800,00. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Sporting Clube Courense solicita a atribuição do subsídio para a época de 2018/2019, no valor de € 46 800,00 

(quarenta e seis mil e oitocentos euros) e a antecipação de € 5 000,00 (cinco mil euros) de imediato do valor 

atribuído, para fazer face a despesas de filiação na FPF e inscrição das nove equipas do Sporting Clube Courense 

na associação de Futebol de Viana do Castelo e o restante montante em oito prestações, a iniciar em setembro 

do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 46 800,00 (quarenta e seis mil e 

oitocentos euros), ao Sporting Clube Courense, para a época de 2018/2019, antecipar de imediato o 

pagamento de € 5 000,00 (cinco mil euros), para fazer face às despesas de filiação e inscrição e que o 

restante valor seja liquidado em oito prestações a iniciar em setembro do corrente ano. -------------------------  

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

AO GRUPO DESPORTIVO DE CASTANHEIRA – ÉPOCA 2017/2018 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio para a época 2017/2018, no valor de 

24 100,00, requerido pelo Grupo Desportivo de Castanheira. -----------------------------------------------------------------  

“Prestes a iniciar-se mais uma época desportiva, 2018/2019, onde a nossa Associação pretende continuar Prestes 

a iniciar-se mais uma época desportiva, 2018/2019, onde a nossa Associação pretende continuar a competir nas 

provas federadas, nomeadamente no campeonato distrital de Futsal Seniores Feminino da AF de Viana do Castelo, 

campeonato Interdistrital de Futsal Juniores "A" Feminino da AF Braga/AF Viana do Castelo, para lá das respetivas 

Taças Distritais da AFVC em cada escalão e categoria e Taça de Portugal de Futsal Seniores Feminino, é nossa 

intenção manter e intensificar a Academia de Futsal, iniciada na época desportiva 2016/2017, envolvendo cerca 

de 60 atletas em todas as equipas, aproxima-se a data de filiação do clube nas provas, bem como as inscrições 

dos atletas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, dados os valores envolvidos nesta fase inicial da época, com as inscrições de atletas, seguro desportivo, 

exames médicos e aquisição de material desportivo, vimos, pelo presente solicitar a V. a Exa. o apoio com o 

subsidio anual que vem sendo atribuído pelo Município, sem o qual será de todo impossível a nossa participação 

no leque de provas referido. Se possível, necessitamos que a primeira prestação do subsídio fosse no valor de 

5 000,00€ e entregue até ao dia 14 de agosto, fase de arranque oficial da época desportiva, onde é necessário 

regularizar toda a documentação junto da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Mais solicitamos que o 

restante valor do subsidio atribuído seja dividido em prestações mensais, com inicio no mês de setembro e final 

no mês de junho de 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aproveitamos para anexar mapa de previsão das despesas mensais da coletividade. -------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Desportivo de Castanheira, para a época de 2018/2019, 

um subsídio no valor de € 24 100,00 (vinte e quatro mil e cem euros). ----------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar a antecipação do pagamento da importância de 

€ 5 000,00 (cinco mil euros) no mês de agosto, como solicitado, tendo em conta a fase de arranque oficial 

da época desportiva e a necessidade de regularização da documentação na Associação de Futebol de 

Viana do Castelo e que o restante subsídio seja liquidado em prestações mensais a iniciar em setembro 

do corrente ano de 2018 e termo em junho de 2019. -----------------------------------------------------------------------------  
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O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo”. ----------------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – NOSSA SENHORA DA PIEDADE - RESENDE 

PONTO 06: 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 Nossa Senhora da Piedade, 

na freguesia de Resende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Confraria de Nossa Senhora da Piedade foi presente um requerimento para emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, nos dias 26 de agosto e 1 e 2 de setembro, para a realização das 

festividades em honra de Nossa Senhora da Piedade, em Resende. ------------------------------------------------------------  

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 do serviço administrativo 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 da Piedade, na freguesia de Resende, 

nos dias 26 de agosto e 1 e 2 de setembro de 2018”. ----------------------------------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – NOSSA SENHORA DAS DORES - COURA 

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 S. Martinho, na freguesia de 

Coura/2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Confraria de Nossa Senhora das Dores foi presente um requerimento para emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, nos dias 24 e 26 de agosto, para a realização das festividades em 

honra de Nossa Senhora das Dores, na freguesia de Coura. -----------------------------------------------------------------------  

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 das Dores/2018, na freguesia de 

Coura, nos dias 24 e 26 de agosto”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO “QUINTA DAS ÁGUIAS” 

Ponto 08: Apreciação, discussão e votação da proposta de protocolo com a Associação “Quinta das 

Águias”, para eventos diversos, que se anexa a esta ata e dela faz parte integrante. --------------------------------  

Foi deliberado por unanimidade, aprovar os termos do protocolo que se anexa a esta ata e dela fica a fazer 

parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AÇÃO SOCIAL 

APPACDM - APOIO NO TRANSPORTE PARA O ANO LETIVO DE 2018/2019 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio a Transportes no ano letivo 2018/2019, 

para utentes oriundos de Paredes de Coura a frequentar estruturas da APPACDM – Associação Portuguesa 

de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. ----------------------------------------------------------------------------------  

“Vimos pelo presente solicitar a manutenção, para o próximo ano letivo 2018/2019, da colaboração que nos tem 

sido prestada por essa digníssima Câmara Municipal, ao nível do apoio aos transportes dos clientes oriundos 

desse concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o efeito e considerando a eficácia demonstrada, propomos que esse apoio se mantenha nos termos e moldes 

de funcionamento dos anos transatos. Mais informamos que os nossos clientes frequentam esta Instituição sem 

interrupção para férias de Carnaval, Páscoa e Natal, apenas deixam de necessitar do transporte durante o mês de 

agosto, pelo que agradecíamos que os passes tenham em consideração esta realidade. Solicitamos o apoio com 

início no dia 05 de setembro de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem uma informação do Serviço de Ação Social, que se anexa a esta ata como documento e dela faz parte 

integrante, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, manter o apoio para o próximo ano letivo de 2018/2019, com a assunção 

dos encargos com o transporte em carreira de serviço público, dos utentes da estrutura da APPACDM – 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficientes Mental, em Areosa, Viana do Castelo, 

provenientes deste concelho de 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. ------------------------------------------------  


