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Ata n.º 19/2018 da reunião ordinária realizada no dia 18 de setembro de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h00m. 
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ABERTURA 

No dia dezoito 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 18/2018, da reunião ordinária de 04-09-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 18/2018, da reunião ordinária de 04-09-2018. ---------------  

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 14-09-2018, 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: 5 094,46€ cinco mil e noventa e quatro euros e quarenta e seis cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 21 848,83€ vinte e um mil oitocentos e quarenta e oito euros e oitenta e 

três 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) 581 817,47€ quinhentos e oitenta e um mil oitocentos e dezassete euros e 

quarenta 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) 58 486,50€ cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis euros e 

cinquenta 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) 6 033,10€ seis mil e trinta e três euros e dez 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) 32 124,87€ trinta e dois mil cento e vinte e quatro euros e oitenta e sete 

cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 102 366,57€ cento e dois mil trezentos e sessenta e seis euros e cinquenta 

e sete 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 

 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

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

ordinária realizada em 07-09-2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

APOIOS AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL - PARECER 1/2018 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação do parecer da comissão de avaliação e atribuição de apoios 

ao associativismo cultural (parecer I/2018), que se anexa, de acordo com os critérios estabelecidos nas 

“Normas e Princípios Orientadores do Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo do concelho de 

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

“No dia 14 de setembro 2018, pelas 10 horas, reuniu a comissão de avaliação e atribuição de apoios ao 

associativismo cultural, para emissão de parecer sobre os pedidos de apoio das Associações Culturais do 

concelho, de acordo com as fichas de atividade apresentadas à Câmara Municipal até à presente data. Estiveram 

presentes Maria José Moreira, Vereadora, Aníbal Almeida e Teresa Ramos, Técnicos Superiores e Joana 

Rodrigues, Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social. ---------------------------------------------------------------  

Verificada a conformidade da documentação apresentada pelas Associações, procedeu-se à análise de cada uma 

das candidaturas, à luz dos critérios estabelecidos nas “Normas e Princípios orientadores do apoio ao 

associativismo cultural e recreativo do concelho de Paredes de Coura”:  ------------------------------------------------------  
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a) Importância das atividades para o desenvolvimento cultural da comunidade - local ou concelhia; -------------------  

b) Desenvolvimento de ações na área do ensino e formação; ---------------------------------------------------------------------  

c) Número de participantes ativos nas várias ações; ---------------------------------------------------------------------------------  

d) Regularidade das atividades planeadas; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Contribuição das ações desenvolvidas para a valorização do património natural e cultural do concelho, com 

particular relevo para a divulgação das tradições locais; ----------------------------------------------------------------------------  

f) Eficácia na execução do Plano de Atividades do ano anterior; ------------------------------------------------------------------  

g) Diversificação de ações culturais, visando a formação de novos públicos; -------------------------------------------------  

h) Capacidade de autofinanciamento e de diversificação das fontes de financiamento; ------------------------------------  

i) Dinâmica, capacidade de organização e de mobilização de recursos; --------------------------------------------------------  

j) Colaboração com a autarquia e participação em iniciativas municipais; ------------------------------------------------------  

k) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações e agentes locais. ---------------------------------------  

Por unanimidade, foi emitido parecer favorável à atribuição dos seguintes apoios financeiros à execução de ações 

e eventos pontuais realizadas durante o ano de 2018, bem como alguns pedidos da Associação de Ferreira que 

ficaram por atribuir na última reunião relativa aos subsídios de 2017, conforme artigo 6.º do normativo 

suprarreferido: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Ferreira    

Caminhada na freguesia (23/04/2017) 50,00 €  

Peregrinação a Fátima (2017) 70,00 €  

Festa do Dia da mãe  50,00 €  

Passeio a Serra da Estrela (17-09-2017) 40,00 €  

Passeio todo terreno (14-10-2017) 100,00 €  

Magusto e comemoração de aniversário (11-11-2017) 120,00 €  

Baile carnaval (10-02-2018) 200,00 €  

Dia da mulher (11-03-2018) 50,00 €  

Festa do dia do pai (18-03-2018) 50,00 €  

Peregrinação a Fátima (29-04-2018) 70,00 €  

Festa dia da Mãe (6-05-2018) 40,00 €  

Santos Populares (23-06-2018) 200,00 €  

TOTAL  1 040,00 €  

  
Associação A Cividade   

Almoço dia da mãe (6-05-2018) 50,00 €  

Solstício de verão (23-06-2018) 1 500,00 €  

jantar de emigrantes (18-08-2018) 50,00 €  

TOTAL  1 600,00 €  

  
Associação Cultural, Desportiva e Social de Parada   

Caminhada da Primavera (abril 2018) 50,00 €  

Caminhada a Sistelo (junho 2018) 35,00 €  

Noite Cultural (julho 2018) 100,00 €  

Aquisição equipamentos (loiça)  125,00 €  

Obras (vedação) 650,00 €  
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TOTAL 960,00 €  

  
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Padornelo   

Acordes de Primavera (11-03-2018) 300,00 €  

Concurso "Conhecei a Nossa Terra" (21-04-2018) 320,00 €  

Caminhada Pelos Limites da Freguesia (29-04-2018) 50,00 €  

Concurso de Fotográfico (27-05-2018) 80,00 €  

Tarde em família (27-05-2018) 50,00 €  

S. João (23-06-2018) 250,00 €  

Recriação da feira de Padornelo - concurso de gado  

(21-07-2018) 600,00 €  

Festa Solidária (15-04-2018) 50,00 €  

TOTAL 1 700,00 €  

  
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Rubiães   

Festival de Folclore (22-07-2018) 800,00 €  

TOTAL 800,00 €  

  
Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Vascões   

Feira da Troca de Sementes 64,00 €  

TOTAL 64,00 €  

  
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Mozelos    

Colocação de lâmpadas Led da Sede da Associação 2018 600,00 €  

Aquisição de equipamento de som - 2018 610,00 €  

TOTAL 1 210,00 €  

  
Encosta de Corno de Bico    

Aquisição de computador 180,00 €  

VII BTT - Trilho de Corno de Bico 120,00 €  

TOTAL 300,00 €  

  
Clube de Natação e Cultura   

Competição Interclubes de Natação Amadora 2018 350,00 €  

TOTAL 350,00 €  

  
S. C. Courense    

Participação no torneio "Du Ribeiral" 1 365,00 €  

Coura Cup 2018 3 250,00 €  

TOTAL 4 615,00 €  

  
Fidalguinhos de Infesta   

10º Passeio anual (16-06-2018) 100,00 €  

TOTAL 100,00 €  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 19/2018 Página 7 18-09-2018 
 

De acordo com o estabelecido no artigo 12.º das “Normas e Princípios orientadores do apoio ao associativismo 

cultural e recreativo do concelho de Paredes de Coura”, deverão ser elaborados pela Associações beneficiárias os 

relatórios finais das atividades apoiadas, em formulário próprio, que serão entregues à Câmara Municipal, 

acompanhados dos comprovativos da totalidade das despesas efetuadas, entendendo a Comissão que a 

concessão dos apoios financeiros deverá ficar condicionada ao cabal cumprimento de tais obrigações. --------------  

Não havendo outros assuntos a tratar, foi encerrada a reunião. -------------------------------------------------------------------  

Paços do Município de Paredes de Coura, 14 de setembro 2018. ----------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o parecer da comissão de avaliação e atribuição de apoios ao 

associativismo cultural (parecer I/2018), no valor global de € 12 739,00 (doze mil setecentos e trinta e nove 

euros), que se anexa, de acordo com os critérios estabelecidos nas “Normas e Princípios Orientadores do 

Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo do concelho de Paredes de Coura”. --------------------------------  

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – SEGE 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de atribuição de apoios para o ano letivo 

2017/2018 (Serviço de Educação e Gestão Escolar). -----------------------------------------------------------------------------  

No âmbito da ação social escolar, o despacho n.º 7255/2018 do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação – DR 146/2018 de 31 de junho, define que os manuais escolares serão distribuídos gratuitamente a 

todos os alunos do 1º CEB. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a autarquia comparticipará o a valor dos livros de fichas que vierem a ser adquiridos pelos encarregados 

de educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 – Comparticipação dos livros de Fichas: ------------------------------------------------------------------------------------------  

- 60 % para escalão A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 30 % para escalão B -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Para aquisição de material escolar de uso permanente: -------------------------------------------------------------------  

A autarquia compra, diretamente às livrarias do concelho, o material escolar indicado pelas professoras do 1º CEB 

e pré-escolar durante todo o ano letivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Refeições  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do 1.º CEB, servidas na cantina da EB 1 pela empresa UNISELF: ---------------------------------------------------------------  

Preço aos alunos com base no referido Despacho: -----------------------------------------------------------------------------------  

- Sem escalão: 1, 46 € ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Escalão B: 0,73 € -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Escalão A: 0 € ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do pré-escolar-escolar: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Os pais pagarão por cada refeição o valor de 1,05 € -------------------------------------------------------------------------------  

JI Mozelos: as refeições são servidas pelo Centro Interparoquial de Mozelos, Parada e Padornelo. -------------------  

JI da Vila: as refeições são servidas na cantina da própria escola básica, pela empresa UNISELF. --------------------  

4 - Alunos Carenciados: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Será fornecido, durante todo o ano letivo, um reforço alimentar a alunos carenciados, indicados pelo Agrupamento. 

5 – Visitas de Estudo:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Financiamento do transporte para as visitas de estudo dos 2º e 3º ciclos e secundário, sob proposta do 

agrupamento, até ao limite de 200 euros por turmas. --------------------------------------------------------------------------------  

6 – Transporte JI Mozelos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Aos pais dos alunos que frequentarão o Jardim de Infância de Mozelos, será cobrado o valor mensal de 12 euros, 

pelo transporte diário de casa para Jardim de Infância e vice-versa. -------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta transcrita de atribuição de apoios para o ano letivo 

2018/2019, apresentada pelo Serviço de Educação e Gestão Escolar. -----------------------------------------------------  

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

 


