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Ata n.º 18/2018 da reunião ordinária realizada no dia 04 de setembro de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h30m. 
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ABERTURA 

No dia quatro do mês de setembro 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 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 17/2018, da reunião ordinária de 21-08-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 17/2018, da reunião ordinária de 21-08-2018. ---------------  

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 31-08-2018, 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: 5 549,08€ cinco mil quinhentos e quarenta e nove euros e oito cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 262 856,85€ duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta e seis 

euros e oitenta e cinco 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) 560 660,03€ quinhentos e sessenta mil seiscentos e sessenta euros e três 

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) 128 175,43€ cento e vinte e oito mil cento e setenta e cinco euros e 

quarenta 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) 68 971,80€ sessenta e oito mil novecentos e setenta e um euros e oitenta 

cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 34 884,46€ trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e quatro euros e 

quarenta e seis cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 14 899,54€ catorze mil oitocentos e noventa e nove euros e cinquenta e 

quatro 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 31 de 

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

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

CANDIDATURA AO PROGRAMA BEM – BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação da candidatura ao Programa BEM - Beneficiação de 

Equipamentos Municipais, autorizado pelo Despacho n.º 6274/2018, publicado no D.R. n.º 123, II série, de 

28 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A candidatura visa a intervenção no edifício do Palácio da Justiça de Paredes de Coura para realização de obras 

de conservação gerais, criação de condições de acessibilidade, eliminação de barreiras arquitetónicas existentes, 

nomeadamente a montagem de elevador no interior para acesso ao 1º andar, trabalhos de adaptação de 

instalações sanitárias e das teias da sala de audiências. A intervenção terá início previsto em janeiro de 2019 e o 

prazo de execução da empreitada é de 90 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a candidatura ao Programa BEM - Beneficiação de Equipamentos 

Municipais, autorizado pelo Despacho n.º 6274/2018, publicado no D.R. n.º 123, II série, de 28 de junho, 
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destinada à intervenção no edifício do Palácio da Justiça de Paredes de Coura para realização de obras de 

conservação gerais, criação de condições de acessibilidade, eliminação de barreiras arquitetónicas 

existentes, nomeadamente a montagem de elevador no interior para acesso ao 1º andar, trabalhos de 

adaptação de instalações sanitárias e das teias da sala de audiências. --------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação de requerimento de destaque de parcela de terreno. -----------  

Carlos Alberto Vieira de Sousa, residente em Rua da Boavista, da União das freguesias de Formariz e Ferreira a 

solicitar a emissão de certidão comprovativa da verificação de requisitos para destaque de uma parcela de terreno 

com a área de 622,29 m2 do prédio rústico sita na rua da Boavista, inscrito na matriz da União das freguesias de 

Formariz e Ferreira sob o artigo 801 e registado na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o 

nº 742. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem a informação da chefe da DUA com o seguinte teor: “Em conformidade com o disposto no nº 4 do artigo 3º 

do DL nº 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo DL nº 136/2014, de 9 de setembro estão reunidas 

as condições de destaque, dado que ambas as parcelas confrontam com arruamentos públicos (Rua da Boavista). 

De acordo com o nº 7 do já referido artigo, o condicionamento da construção, bem como o ónus do não 

fracionamento previsto nos números 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. ------  

Foi deliberado, por unanimidade, mediante a informação técnica, aprovar a emissão de certidão 

comprovativa da verificação de requisitos para destaque de uma parcela de terreno com a área de 622,29 

m2 do prédio rústico sita na rua da Boavista, inscrito na matriz da União das freguesias de Formariz e 

Ferreira sob o artigo 801 e registado na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o nº 

742. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ACORDO DE FORMAÇÃO DO SENTIDO DECISÓRIO DOS ÓRGÃOS DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL 

NO ÂMBITO DA PARCERIA PÚBLICA COM O ESTADO PORTUGUÊS  

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação de proposta de minuta de acordo de formação do sentido 

decisório dos municípios na Águas do Alto Minho. ------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando o disposto no Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de Abril, que estabelece o regime das parcerias entre o 

Estado e as autarquias locais no âmbito da exploração e gestão de sistemas municipais de abastecimento público 

de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, que decorrente da 

necessidade identificada no Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais para 

o período 2007-2013 (PEAASAR 11), habilitou novas formas de relacionamento entre as referidas entidades 

públicas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que a exploração e a gestão dos serviços de águas podem ser efetuadas através de entidade do 

sector empresarial do Estado em que participem municípios ou associações de municípios, conforme previsão da 

alínea a) do nº 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de abril. --------------------------------------------------------  

Considerando que o Estado e os municípios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de Lima, 

Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira estão de acordo em proceder à constituição de uma sociedade 

comercial, participada pelos municípios e integrada no sector empresarial do Estado, à qual seja atribuída a gestão 

e a exploração dos sistemas municipais em regime de parceria.------------------------------------------------------------------  
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Considerando que, nos termos da cláusula 11º do Contrato de Parceria, outorgado a _ de _de 2018, o Estado 

Português e os municípios delegam na Comissão de Parceria os poderes de fiscalização, direção, autorização, 

aprovação e suspensão de atos da Entidade Gestora; -------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que dois dos membros da Comissão de Parceria são indicados pelos municípios acima referidos; 

Considerando ainda que os mesmos municípios, no âmbito da sociedade a constituir, devido à Parceria, participam 

no Conselho de Administração da mesma com _ membros; ------------------------------------------------------------------------  

Considerando igualmente que os referidos municípios devem proceder à designação do Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral, de um vogal no Conselho Fiscal e de um outro na Comissão de Vencimentos da Entidade 

Gestora; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a necessidade de se criarem regras de nomeação dos representantes dos municípios naqueles 

órgãos, bem como a necessidade de os próprios municípios poderem orientar os poderes dos seus representantes 

naqueles órgãos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

É mutuamente aceite e reciprocamente celebrado presente Acordo para a formação de vontade dos Municípios, 

constante das cláusulas seguintes, doravante designado por Acordo. -----------------------------------------------------------  

Cláusula 1ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Obrigações dos Representantes do Municípios ------------------------------------------------------------------------------------  

Constitui obrigação dos representantes dos municípios na Comissão de Parceria e nos órgãos sociais da Entidade 

Gestora da Parceria constituída nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2.o do Decreto-Lei nº 90/2009, de 9 de 

abril, com o Estado Português, desempenhar funções na promoção e defesa dos interesses de todos os municípios 

signatários do presente acordo e prestar toda a colaboração necessária aos municípios em geral de modo a atingir 

os objetivos de uma correta e moderna política de gestão do ciclo urbano da água, no propósito da sua 

sustentabilidade ambiental, económico-financeira e da qualidade do serviços prestado às populações. ---------------  

Cláusula 2ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escolha dos Representantes dos Municípios ---------------------------------------------------------------------------------------  

Na escolha dos _(n) membros designados pelos municípios para a Comissão de Parceria, Presidência da Mesa 

da Assembleia-Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Vencimentos da Entidade 

Gestora da Parceria, observar-se-ão as seguintes regras: --------------------------------------------------------------------------  

a) Ao Município de Viana do Castelo caberá a designação de um dos membros da Comissão de Parceria um dos 

membros do Conselho de Administração;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

b). Os restantes membros dos municípios para os órgãos da parceria e da entidade gestora, serão designados 

rotativamente por dois anos, de acordo com as seguintes regras: ----------------------------------------------------------------  

 --------- a. Os da Comissão de Parceria serão designados pelos municípios, por ordem decrescente da sua 

participação no capital social, donde se exceciona o Município de Viana do Castelo;  --------------------------------------  

 --------- b. Os do Conselho de Administração serão designados pelos municípios, por ordem crescente da sua 

participação no capital social, donde se exceciona também o Município de Viana do Castelo;  --------------------------  

 --------- c. Para os restantes órgãos (presidência da mesa da assembleia-geral, conselho fiscal e comissão de 

vencimentos) serão designados, dentre os municípios que, no momento não participem em nenhum órgão, por 

acordo de todos os municípios;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Apesar da duração dos 2 anos e da rotatividade referida na al. b), o mandato dos membros dos municípios nos 

órgãos sociais da entidade gestora coincidirá com o mandato dos órgãos autárquicos; ------------------------------------  

Os membros designados pelos municípios podem ser reconduzidos uma ou mais vezes, em qualquer um dos 

órgãos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 3ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modo de Concertação de Posições -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1 - Antes da reunião de qualquer órgão onde participem os municípios os seus representantes consultarão a 

globalidade municípios participantes de modo a colher junto deles a opinião sobre cada uma das matérias 

agendadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Após a consulta referida no número 1, os representantes reunirão entre si de modo a concertarem as suas 

posições e o sentido de voto sobre cada matéria em cada reunião: --------------------------------------------------------------  

3- A vontade dos representantes será formada por consenso, isto é, sem votos contra. -----------------------------------  

4- Sempre que o consenso não seja possível, os representantes consultarão os presidentes de todos os municípios 

apurando e recolhendo o seu sentido de voto, optando pela maioria de 2/3, correspondendo a cada município um 

voto. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5 - As decisões sobre matérias que digam respeito a alienação de património, recursos humanos, alteração de 

tarifas ao cliente final, alterações ao plano de investimentos constante do Contrato de Parceria, terão de ter a 

aprovação prévia de todos os presidentes de câmara. -------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informação sobre Decisões ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os representantes dos municípios darão a conhecer a cada município todas as decisões tomadas em qualquer um 

dos órgãos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Interpretação do Acordo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em caso de desacordo ou litígio quanto à interpretação ou execução do presente acordo, as partes diligenciarão 

no sentido de alcançar, por consenso, uma solução adequada e equitativa. --------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos da proposta de minuta de acordo de formação do 

sentido decisório dos municípios na Águas do Alto Minho.-------------------------------------------------------------------  

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


