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Ata n.º 21/2018 da reunião ordinária realizada no dia 16 de outubro de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h30m. 
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ABERTURA 

No dia dezasseis do mês de outubro 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 20/2018, da reunião ordinária de 02-10-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 20/2018, da reunião ordinária de 02-10-2018. ---------------  

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 12-10-2018, 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: 4 100,51€ quatro mil e cem euros e cinquenta e um cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 49 036,35€ quarenta e nove mil e trinta e seis euros e trinta e cinco 

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) 584 072,13€ quinhentos e oitenta e quatro mil e setenta e dois euros e 

treze 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) 73 504,94€ setenta e três mil quinhentos e quatro euros e noventa e 

quatro 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) 13 351,60€ treze mil trezentos e cinquenta e um euros e sessenta 

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) 48 923,65€ quarenta e oito mil novecentos e vinte e três euros e sessenta 

e cinco cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 118 489,46€ cento e dezoito mil quatrocentos e oitenta e nove 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) 19 965,40€ dezanove mil novecentos e sessenta e cinco euros e quarenta 

cêntimos 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROTOCOLO DE DINAMIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

PONTO 02 - Apreciação, discussão e votação da proposta de protocolo de dinamização e sensibilização 

ambiental, que consiste na dinamização e realização de campanhas para a temática da reciclagem e 

separação de resíduos, junto da população. ----------------------------------------------------------------------------------------  

“Primeira Outorgante: Valorminho - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A, sociedade anónima, com 

sede no aterro sanitário do Vale do Minho, freguesia de São Pedro da Torre, concelho de Valença, e endereço 

postal, 4930-514 São Pedro da Torre, com o número de matrícula e de pessoa coletiva 503796328, matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial de Valença, com o capital social de 900.000€ (novecentos mil euros), neste 

ato representada por Rui Fernando dos Santos Silva, na qualidade de Administrador Delegado, adiante designado 

por "Valorminho”, e -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segunda Outorgante: Município de Paredes de Coura, pessoa coletiva de direito público, com morada em Largo 

Visconde de Mozelos, Ap. 6 4941-909, Paredes de Coura, com o número de contribuinte 506632938, neste ato 

representada por Vitor Paulo Gomes Pereira, na qualidade de Presidente da Câmara, adiante designado por CM 

de Paredes de Coura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

I) ------- Com a entrada em vigor da Portaria n.º 187-A/2014, de 17 de setembro, foi aprovado um novo instrumento 

de referência da política de resíduos urbanos em Portugal Continental, denominado de PERSU 2020;  
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II)------ O PERSU 2020 integra e revê o Programa de Prevenção de Resíduos Urbanos, revogando, para Portugal 

Continental, o Despacho n.º 3227/2010, de 22 de fevereiro, do Ministério do Ambiente e do Ordenamento 

do Território; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III) ----- O PERSU 2020 estabelece a visão, os objetivos, as metas globais e as metas específicas por Sistema de 

Gestão de RU, as medidas a implementar no quadro dos resíduos urbanos no período 2014 a 2020, bem 

como a estratégia que suporta a sua execução, contribuindo para o cumprimento das metas nacionais e 

comunitárias nesta matéria; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV) ---- O cumprimento dos objetivos e metas definidas nesse Plano se revela de importância fundamental, a 

Primeira Outorgante elaborou um “Plano de Ação para Cumprimento da Meta de Retoma de Recolha 

Seletiva – PERSU 2020” que tem como objetivo alinhar a estratégia de gestão da empresa com os 

objetivos ambientais, sociais e económicos de referência, bem como estabelecer a necessária articulação 

com o PERSU 2020, identificando as medidas e as ações a desenvolver para concretização desses 

mesmos objetivos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

V) ----- A primeira outorgante tem como missão garantir o acesso ao serviço de gestão de resíduos, um princípio 

fundamental para a garantia de saúde e salubridade pública, uma das ações para o alcance da meta de 

Retomas de Recolha Seletiva estabelecida no PERSU 2020 para o sistema multimunicipal do Vale do 

Minho, prende-se com o reforço do programa de recolha seletiva junto dos municípios da área de 

intervenção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VI) ---- A escolha de parceiros como os Municípios, com capacidade de mobilização e penetração transversal no 

seio da sociedade, é por si só um garante de sucesso e bons resultados; --------------------------------  

Entre a Primeira e Segunda Outorgante é celebrado o presente protocolo que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

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

Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O objetivo do presente Protocolo consiste na dinamização e realização de campanhas para a temática da 

reciclagem e separação de resíduos, junto da população. --------------------------------------------------------------------------  

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

Atribuições --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Compete à Primeira Outorgante: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Subscrever o princípio da solidariedade e da responsabilidade social através da concessão de material e 

equipamento de apoio às instituições que aderirem à campanha de entrega/recolha de materiais recicláveis; 

b) Proceder ao transporte dos resíduos para as suas instalações sempre que tal se mostre necessário ou 

proceder à sua receção nas instalações em Valença. --------------------------------------------------------------------------  

2. Compete à Segunda Outorgante: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Promover a divulgação e sensibilização ambiental junto da população; ---------------------------------------------------  

b) Garantir que todos os resíduos sejam corretamente acondicionados nos contentores próprios para o efeito e 

devidamente separados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Findo o período de vigência do presente protocolo devolver à Primeira Outorgante todos os equipamentos 

colocados nas suas instalações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Contrapartidas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com a assinatura do presente protocolo, a Primeira Outorgante compromete-se a gratificar a Segunda Outorgante, 

nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Recolha assegurada pela Valorminho: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

• - 15€/toneladas de vidro --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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• - 50 €/toneladas de papel/cartão ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - 150 €/toneladas de plástico/metal ------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - 200 €/toneladas de tampinhas -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Entrega direta nas instalações da Valorminho, em Valença: ------------------------------------------------------------------  

• - 25€/toneladas de vidro ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - 70 €/toneladas de papel/cartão ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - 175 €/toneladas de plástico/metal ------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - 200 €/toneladas de tampinhas -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Início e Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora pelo prazo de 1 (um) ano, renovável 

automaticamente por igual período, salvo se for objeto de renúncia por qualquer uma das partes, por carta 

registada com aviso de receção, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação ao seu termo. ------  

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

Incumprimento ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em caso de incumprimento das obrigações assumidas por qualquer uma das outorgantes, a outorgante não faltosa 

pode resolver de imediato e a todo o tempo o presente Protocolo, através de ofício escrito dirigido à contraparte. 

Cláusula 6.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Caducidade do Protocolo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Protocolo caduca quando, por falta não imputável às partes, se torne objetivamente impossível realizar a sua 

finalidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 7.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Interpretação ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As dúvidas suscitadas pela aplicação deste Protocolo e as omissões serão esclarecidas por comum acordo entre 

as outorgantes, dentro do princípio geral da interpretação mais favorável à persecução das finalidades expressas. 

Cláusula 8.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aceitação ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As outorgantes aceitam as condições expressas neste Protocolo de Dinamização e Sensibilização Ambiental, 

comprometendo-se a cumprir inteiramente as respetivas condições e cláusulas.  -------------------------------------------  

O presente Protocolo elaborado em dois exemplares é constituído por 3 (três) folhas, sendo as mesmas rubricadas 

pelas outorgantes, à exceção da última folha que vai pelas mesmas assinada. -----------------------------------------------  

Valença, 08 de maio de 2018  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo. --------------------------------------------------------  

PEDIDO DE REDUÇÃO DE TAXAS DE TERRADO NA FEIRA 

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação de requerimentos de associação de feirantes e da Associação 

de Feiras e Mercados da Região Norte, para redução do valor das taxas de ocupação de terrado na feira 

municipal, com os seguintes teores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A AFMRN – Associação de Feiras e Mercados da Região Norte é uma associação que se destina à prossecução 

do interesse público, somando as necessidades de representação e comunicação, pelo que pretendemos ser uma 

voz ativa dos feirantes, representando os seus direitos e deveres. ---------------------------------------------------------------  

A nossa associação, já sendo conhecida desse Município e eventualmente de V/ Exa., vem igualmente aproveitar 

a oportunidade para pedir que não se esqueçam dos feirantes, que não se esqueçam das feiras, antes que se 
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lembrem que é lá que acorre o povo, os nossos/vossos Munícipes e os feirantes que querem recebê-los, tratá-los 

e servi-los bem! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nem sempre é fácil, nem sempre as condições o permitem, por nós fica sempre o esforço e o empenho! Por nós 

fica a garantia de que as feiras sendo parte do património da nossa cultura tudo faremos para as manter. ----------  

Somos uma plataforma dinamizadora das Feiras com o intuito de dinamizar e revitalizar uma atividade que remonta 

aos tempos antigos em que o comércio e todos os seus trâmites passavam pelas feiras. Com o proliferar nos 

tempos atuais das superfícies comerciais as feiras foram perdendo fulgor económico e os feirantes foram 

extremamente prejudicados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assistimos nos dias de hoje a uma concorrência desleal que afeta o nosso sector, que se encontra desprotegido 

e muitas vezes esquecido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Posto isto, não vamos expor a longa série de dificuldades que a classe sente, pois cremos serem já do v/ 

conhecimento, vamos antes pedir a v/ ajuda, o v/ apoio. ----------------------------------------------------------------------------  

As feiras e os seus feirantes fazem “parte” do município e necessitam de ser ouvidos! As dificuldades são uma 

realidade e o no crescendo de desistências de feirantes é um fenómeno que põe em causa a permanência e a 

realização de muitas feiras ao longo do país. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Em suma, pretendemos que estejam atentos ao sector e às suas necessidades, sendo certo que se torna 

imprescindível uma redução no montante das taxas aplicadas aos feirantes e aos operadores de mercados. É o 

que pedimos e para o qual aguardamos a v/ atenção, deferindo ao requerido. -----------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renovar a redução do valor das taxas aplicáveis aos 

feirantes que exercem a sua atividade na feira quinzenal deste concelho de Paredes de Coura, em 15% 

(quinze por cento), para o ano de 2019, a título excecional, pelo impacto que esta medida possa ter na 

continuidade da realização das feiras”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

PROTOCOLO COM A FREGUESIA DE CASTANHEIRA – OBRAS NO EDIFÍCIO “CASA DO REPOUSO” 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de protocolo com a Freguesia de Castanheira para obras de 

conservação no edifício Casa do Repouso, de forma a garantir a sua preservação e a permitir a sua 

utilização para a realização de cerimónias fúnebres. ----------------------------------------------------------------------------  

Município de Paredes de Coura, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva n.º 506 632 938, 

representado pelo presidente da Câmara Municipal, Vitor Paulo Gomes Pereira e a  ---------------------------------  

Freguesia de Castanheira, ente de direito público, NIPC 507 221 613, representada pelo presidente da Junta, 

Considerando,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O interesse municipal reconhecido à conservação e beneficiação do património;  -------------------------------------  

• O pedido da Junta de Freguesia de Castanheira para a recuperação de um imóvel integrante do complexo 

da Igreja onde, por necessidade da comunidade, se pretende instalar um espaço para a realização das 

cerimónias fúnebres; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

• A existência de protocolo com a Fábrica da Igreja que garante a realização de cerimónias ecuménicas, 

beneficiando toda a população; -------------------------------------------------------------------------------------------  

• Que o edifício tem valor arquitetónico e histórico, estando integrado no conjunto da Igreja de S. Pedro de 

Castanheira e não tem obras há vários anos, sendo necessário evitar a sua degradação;  --------------  

• Que a comunidade local se empenhou no financiamento das obras suprarreferidas, que são de interesse 

municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Por deliberação tomada na sua reunião realizada em 16-10-2018, a edilidade aceita comparticipar no 

financiamento das obras, apoiando a 2ª outorgante.;  --------------------------------------------------------------  

As duas partes celebram entre si o presente protocolo, nos termos das cláusulas seguintes: -----------------------  
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1ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª outorgante pretende executar obras de conservação no edifício da casa do repouso, que integra o complexo 

da Igreja de S. Pedro de Castanheira, de forma a garantir a sua preservação e a permitir a sua utilização como 

casa mortuária.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1ª outorgante reconhece o interesse municipal das obras referidas na cláusula 1ª. ---------------------------------------  

3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim e nos termos do disposto no n.º 1 e alínea e) do n.º 2 art.º 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com a alínea o) do nº 1 do art.º 33º do já citado diploma, a câmara municipal deliberou, na sua reunião 

de 16-10-2018, apoiar esta entidade, atribuindo um subsídio no montante de € 8 000,00 (oito mil euros). ------------  

 4ª--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A comparticipação à 2ª outorgante, a que se refere a cláusula 3ª, encontra-se registada sobre o compromisso n.º 

___/2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O pagamento em causa no presente protocolo será efetuado de forma a cumprir a Lei dos compromissos e 

pagamentos em atraso (Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro) e do Decreto-Lei nº 117/2012 de 21 de junho, que 

estabelece o procedimento para a aplicação da referida lei.  ----------------------------------------------------------------------  

5ª----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª outorgante obriga-se a bem executar as obras, a que se refere a cláusula 1ª, no mais breve prazo, bem como 

apresentar informação da verificação e confirmação de execução das mesmas por parte dos Técnicos da Câmara 

Municipal, sob pena de não pagamento da verba referida na cláusula 3ª.------------------------------------------------------  

E por assim terem acordado celebram o presente protocolo que, lavrado em dois exemplares (um para cada parte), 

vai por ambas ser assinado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo e apoiar as obras de adaptação do 

edifício de forma a garantir a sua preservação e a permitir a sua utilização para a realização de cerimónias 

fúnebres, atribuindo um subsídio no montante de € 8 000,00 (oito mil euros). ------------------------------------------  

ACORDO DE GESTÃO E ADITAMENTO AO ACORDO DE GESTÃO PARA A EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE FORMARIZ AO NÓ DE SAPARDOS NA A3 

PONTO 05: Ratificação de acordo de gestão e aditamento ao acordo de gestão para a execução da ligação 

do parque empresarial de Formariz ao nó de Sapardos na A3, entre a Infraestruturas de Portugal, SA e o 

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

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o acordo de gestão e aditamento ao acordo de gestão para a 

execução da ligação do parque empresarial de Formariz ao nó de Sapardos na A3, entre a Infraestruturas 

de Portugal, SA e o Município de Paredes de Coura que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte 

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

Mais foi deliberado submeter os documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------  

2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2018 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de 2ª Revisão ao Orçamento da Receita, da 

Despesa e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal do ano de 2018. --------------------------------  

A presente revisão destina-se a integrar o acordo de gestão para a execução da ligação do parque empresarial de 

Formariz ao nó de Sapardos na A3, para anos seguintes, no valor de € 2 090 000,00 (dois milhões e noventa mil 

euros, conforme mapa em anexo que fica a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------------  
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“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a segunda Revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa e 

Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, de 2018, destinada a integrar o acordo de gestão 

para a execução da ligação do parque empresarial de Formariz ao nó de Sapardos na A3, para anos 

seguintes, no valor de € 2 090 000,00 (dois milhões e noventa mil euros, conforme mapa em anexo que fica 

a fazer parte integrante desta ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado submeter os documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------  

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação da proposta de Acordo de Cooperação para fornecimento de 

refeições no ano letivo de 2018/2019 ao Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada. ---  

 -------- Entre o Município de Paredes de Coura, ente de direito publico equiparado a pessoa coletiva n.º 506 632 

938, representado pelo seu Presidente Vítor Paulo Gomes Pereira, -------------------------------------------------------------  

 -------- O Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, pessoa coletiva n.º 600 070 093, representada pela 

sua diretora Professora Ana Paula Fernandes, ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada - pessoa coletiva n.º 509 002 005, 

representado pelo Padre José Domingos Leal Meira da Rocha -------------------------------------------------------------------  

no prosseguimento deste programa é celebrado o presente acordo de cooperação, considerando:  -------------------  

1. As necessidades sentidas pelas famílias das crianças que frequentam o Jardim de Infância de Mozelos, 

designadamente na adaptação e conjugação dos horários de funcionamento do Jardim com o do trabalho dos 

pais;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os incentivos previstos para a componente de apoio à família, no âmbito dos princípios consagrados na Lei 

n.º 5/97, de 10 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, conjugados com o protocolo celebrado 

em 8 de julho de 1998, entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Solidariedade Social e a 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses; ----------------------------------------------------------------------------  

3. O acordo de cooperação a celebrar entre a DSRN, o Centro Regional de Segurança Social Norte e o Município 

de Paredes de Coura;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Para o ano escolar 2018/2019, o Município de Paredes de Coura, o Agrupamento de Escolas de Paredes de 

Coura e o Centro Interparoquial e Social acordam que: -----------------------------------------------------------------------  

5 - O Município: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1 - Desencadeará o processo de celebração do acordo referido no ponto 3;  ----------------------------------------------  

5.2 - Através do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, procederá à recolha dos elementos necessários, 

designadamente, número de crianças a beneficiar, para que constem dos suportes administrativos solicitados pela 

DSRN;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.3 – Transferirá, mensalmente, ao Centro Interparoquial, os incentivos para este complemento, concedidos pela 

DSRN.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 – O Agrupamento de Escola de Paredes de Coura ---------------------------------------------------------------------------------  

6.1 - Procederá à supervisão e acompanhamento do processo;  -----------------------------------------------------------------  

6.2 - Com a colaboração da respetiva educadora de infância, transmitirá as orientações que, num contexto 

pedagógico, considere oportunas e úteis. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

7 - O Centro Interparoquial e Social  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.1 - Garantirá os meios necessários à confeção, distribuição, acompanhamento e vigilância do almoço das 

crianças cujos pais adiram à referida componente.  ----------------------------------------------------------------------------------  
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7.2 - Receberá da autarquia a verba que venha a ser estabelecida pelo Ministério da Educação para esta 

componente às crianças que frequentam o Jardim de Infância de Mozelos e, diretamente dos pais das crianças, 1, 

05 euros por almoço, conforme previamente acordado com o Agrupamento de Escolas. ----------------------------------  

Por concordarem com as cláusulas descritas, o presente acordo vai ser assinado e cumprido pelas partes 

envolvidas, vigorando desde o início do ano letivo até ao seu respetivo término. ---------------------------------------------  

Paredes de Coura, 2018/09/15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Acordo de Cooperação para fornecimento de 

refeições no ano letivo de 2018/2019 ao Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada. ---  

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DE MOZELOS 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação da proposta de protocolos de transporte de crianças para o 

Jardim de Infância de Mozelos, com Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada, de 

acordo com a informação que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a necessidade de garantir, à semelhança de anos anteriores, o transporte das crianças que 

frequentam o Jardim-de-infância de Mozelos, dando, desta forma, cumprimento ao disposto na Carta Educativa, 

aprovada pela Assembleia Municipal em 22-09-2006 e que estabelece a necessidade de: “assegurar o transporte 

das crianças para os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, de acordo com as áreas de 

influência definidas”, solicita-se autorização para renovação de protocolo de transporte de crianças para o jardim-

de-infância de Mozelos, durante o ano letivo de 2018/2019, pagando o valor de € 0,50 (cinquenta cêntimos) por 

quilómetro percorrido. Os protocolos serão estabelecidos com a Associação Cultural de Insalde, o Centro 

Interparoquial de Mozelos, Parada e Padornelo e o Centro Paroquial e Social de S. Bento”. ------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a celebração de protocolos de colaboração a Associação 

Cultural de Insalde, Centro Interparoquial de Mozelos, Parada e Padornelo e Centro Paroquial e Social de 

S. Bento, para o transporte das crianças que frequentam o Jardim de Infância de Mozelos, durante o ano 

letivo de 2018/2019, pagando o valor de € 0,50 (cinquenta cêntimos), o quilómetro. ---------------------------------  

ACORDOS DE COOPERAÇÃO PARA PROLONGAMENTO DE HORÁRIO ANO ESCOLAR 2018/2019 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE INSALDE E PORREIRAS 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação da proposta de acordo de cooperação para prolongamento 

de horário com a União de Freguesias de Insalde e Porreiras. ---------------------------------------------------------------  

Entre:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito publico equiparado a pessoa coletiva n.º 506 632 938, 

representado pelo Presidente Vítor Paulo Gomes Pereira ---------------------------------------------------------------------------  

O Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, pessoa coletiva n.º 600 070 093, representado pela sua Diretora 

Professora Ana Paula Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE INSALDE E PORREIRAS pessoa coletiva n.º 510 837 352 representada pelo 

seu presidente Moisés Barbosa Vaz Loureiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

No prosseguimento deste programa é celebrado o presente acordo de cooperação, considerando: -------------------  

1. As necessidades sentidas pelas famílias das crianças que frequentam o Jardim-de-infância de Mozelos, 

designadamente na adaptação e conjugação dos horários de funcionamento do Jardim com o do trabalho dos 

pais;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os incentivos previstos para a componente de apoio à família, no âmbito dos princípios consagrados na Lei 

n.º 5/97, de 10 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, conjugados com o protocolo celebrado 
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em 8 de julho de 1998, entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Solidariedade e a Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses; ---------------------------------------------------------------------------------------------   

3. O acordo de cooperação a celebrar entre a DSRN, o Centro Regional de Segurança Social Norte e o 

Município de Paredes de Coura;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o ano escolar 2018/2019, o Município de Paredes de Coura, a Direção do Agrupamento de Escolas e a 

União das Freguesias de Insalde e Porreiras acordam que: ------------------------------------------------------------------  

O Município:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1. Desencadeará o processo de celebração do acordo referido no ponto 3;  -----------------------------------------  

4.2. Através da Direção do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura procederá à recolha dos elementos 

necessários, designadamente, número de crianças a beneficiar, para que constem dos suportes 

administrativos solicitados pela DSRN;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3. Transferirá, mensalmente, à União das Freguesias de Insalde e Porreiras, os incentivos para este 

complemento concedidos pela DSRN, equivalente a 30,99 euros x 2/4 dos alunos inscritos no mesmo.  ------  

4.4. O presente compromisso encontra-se registado sob o n.º _/2018 (para os meses de setembro a dezembro 

de 2018), sendo o restante inscrito no início do ano de 2019, de acordo com o n.º1 do artigo 8.º da Decreto-

Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A Direção do Agrupamento de Escolas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

5.1. Procederá à supervisão e acompanhamento do processo;  ------------------------------------------------------------  

5.2. Com a colaboração da respetiva educadora de infância, transmitirá as orientações que, num contexto 

pedagógico, considere oportunas e úteis, propondo as adequadas alterações sempre que o julgue 

conveniente;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. A União das Freguesias de Insalde e Porreiras: ------------------------------------------------------------------------------  

6.1. Assegurará o apoio às respetivas famílias, garantindo o acompanhamento e vigilância das crianças cujos 

pais adiram à componente de ‘prolongamento de horário’  -------------------------------------------------------------------  

6.2. A disponibilização de pessoal com perfil adequado às especificidades do serviço a prestar, bem como 

proceder ao respetivo pagamento;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.3. O prolongamento de horário será, diariamente, entre o período de encerramento da atividade pela 

respetiva educadora de infância e as 18:00 horas, podendo ainda abranger os períodos de interrupção das 

atividades estabelecidas pelo calendário escolar, por acordo com os pais. ----------------------------------------------  

Por concordarem com as cláusulas descritas, o presente acordo vai ser assinado e cumprido pelas partes 

envolvidas, vigorando desde o início do ano letivo até ao seu respetivo término. --------------------------------------  

Paredes de Coura, 2018/09/15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Acordo de Cooperação para prolongamento 

de horário com a União de Freguesias de Insalde e Porreiras, transcrita. ------------------------------------------  

CENTRO INTERPAROQUIAL E SOCIAL DE MOZELOS, PADORNELO E PARADA  

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação da proposta de acordo de cooperação para prolongamento 

de horário com o Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada. -----------------------------------  

Entre:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“O MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito publico equiparado a pessoa coletiva n.º 506 632 

938, representado pelo Presidente Vítor Paulo Gomes Pereira, -------------------------------------------------------------  

O Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura pessoa coletiva n.º 600 070 093, representada pela sua 

Diretora Professora Ana Paula Fernandes,----------------------------------------------------------------------------------------  
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O CENTRO INTERPAROQUIAL E SOCIAL DE MOSELOS, PADORNELO E PARADA - pessoa coletiva n.º 

509 002 005, representado pelo PADRE JOSÉ DOMINGOS LEAL MEIRA DA ROCHA ------------------------------  

No prosseguimento deste programa é celebrado o presente acordo de cooperação, considerando: -------------  

1. As necessidades sentidas pelas famílias das crianças que frequentam o Jardim de Infância de Mozelos, 

designadamente na adaptação e conjugação dos horários de funcionamento do Jardim com o do trabalho 

dos pais;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os incentivos previstos para a componente de apoio à família, no âmbito dos princípios consagrados na Lei 

n.º 5/97, de 10 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, conjugados com o protocolo 

celebrado em 8 de julho de 1998, entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Solidariedade e a 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses;  ----------------------------------------------------------------------  

3. O acordo de cooperação a celebrar entre a DSRN, o Centro Regional de Segurança Social Norte e o 

Município de Paredes de Coura;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o ano escolar 2018/2019, o Município de Paredes de Coura, a Direção do Agrupamento de Escolas de 

Paredes de Coura e o Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada acordam que: -----------  

4. O Município:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1. Desencadeará o processo de celebração do acordo referido no ponto 3; ------------------------------------------  

4.2. Através da Direção do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, procederá à recolha dos elementos 

necessários, designadamente, número de crianças a beneficiar, para que constem dos suportes 

administrativos solicitados pela DSRN;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3. Transferirá, mensalmente, ao Centro, os incentivos para este complemento concedidos pela DSRN, 

equivalente a 30,99 euros x ¼ dos alunos inscritos no mesmo.  ------------------------------------------------------------  

4.4. O presente compromisso encontra-se registado sob o n.º_ /2018 (para os meses de setembro a dezembro 

de 2018), sendo o restante inscrito no início do ano de 2019, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º da Decreto-

Lei n.º 127/2012, de 21 de junho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Direção do Agrupamento de Escolas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1. Procederá à supervisão e acompanhamento do processo;  ------------------------------------------------------------  

5.2. Com a colaboração da respetiva educadora de infância, transmitirá as orientações que, num contexto 

pedagógico, considere oportunas e úteis, propondo as adequadas alterações sempre que o julgue 

conveniente;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. O Centro Interparoquial: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1. Assegurará o apoio às respetivas famílias, garantindo o acompanhamento e vigilância das crianças cujos 

pais adiram à componente de ‘prolongamento de horário’  -------------------------------------------------------------------  

6.2. A disponibilização de pessoal com perfil adequado às especificidades do serviço a prestar, bem como 

proceder ao respetivo pagamento;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.3. O prolongamento de horário será, diariamente, entre o período de encerramento da atividade pela 

respetiva educadora de infância e as 18:00 horas, podendo ainda abranger os períodos de interrupção das 

atividades estabelecidas pelo calendário escolar, por acordo com os pais. -----------------------------------------------  

6.4. O Centro Interparoquial receberá a verba proporcional a meia de prolongamento. -------------------------------  

Por concordarem com as cláusulas descritas, o presente acordo vai ser assinado e cumprido pelas partes 

envolvidas, vigorando desde o início do ano letivo até ao seu respetivo término. ---------------------------------------  

Paredes de Coura, 2018/09/15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Acordo de Cooperação para prolongamento 

de horário com o Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada, transcrita. --------------  
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UNIÃO DE FREGUESIAS DE FORMARIZ E FERREIRA 

PONTO 11 -  Apreciação, discussão e votação da proposta de acordo de cooperação para prolongamento 

de horário com a União de Freguesias de Formariz e Ferreira. ---------------------------------------------------------------  

Entre:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito publico equiparado a pessoa coletiva n.º 506 632 938, 

representado pelo Presidente Vítor Paulo Gomes Pereira --------------------------------------------------------------------------  

O Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura pessoa coletiva n.º 600 070 093, representado pela sua Diretora 

Professora Ana Paula Fernandes, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE FORMARIZ E FERREIRA - pessoa coletiva n.º 510 836 887 representada pelo 

seu presidente Manuel Fernando Pereira Mendes. -----------------------------------------------------------------------------------  

No prosseguimento deste programa é celebrado o presente acordo de cooperação, considerando:  ------------------  

1. As necessidades sentidas pelas famílias das crianças que frequentam o Jardim-de-infância de Mozelos, 

designadamente na adaptação e conjugação dos horários de funcionamento do Jardim com o do trabalho dos 

pais;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os incentivos previstos para a componente de apoio à família, no âmbito dos princípios consagrados na Lei 

n.º 5/97, de 10 de fevereiro e Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho, conjugados com o protocolo celebrado 

em 8 de julho de 1998, entre os Ministérios da Educação, do Trabalho e da Solidariedade e a Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O acordo de cooperação a celebrar entre a DSRN, o Centro Regional de Segurança Social Norte e o Município 

de Paredes de Coura;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o ano escolar 2018/2019, o Município de Paredes de Coura, a Direção do Agrupamento de Escolas de 

Paredes de Coura e a União de Freguesia de Formariz e Ferreira acordam que: --------------------------------------------  

4. O Município: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1. Desencadeará o processo de celebração do acordo referido no ponto 3;  -----------------------------------------  

4.2. Através da Direção do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, procederá à recolha dos elementos 

necessários, designadamente, número de crianças a beneficiar, para que constem dos suportes 

administrativos solicitados pela DSRN;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

4.3. Transferirá, mensalmente, à União das Freguesias, os incentivos para este complemento concedidos pela 

DSRN, equivalente a 30,99 euros x 1/4 dos alunos inscritos no mesmo.  ------------------------------------------------  

4.4. O presente compromisso encontra-se registado sob o n.º_/2018 (para os meses de setembro a dezembro 

de 2018), sendo o restante inscrito no início do ano de 2019, de acordo com o n.º 1 do artigo 8.º da Decreto-

Lei n.º 127/2012, de 21 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A Direção do Agrupamento de Escolas: ----------------------------------------------------------------------------------------  

5.1. Procederá à supervisão e acompanhamento do processo;  ------------------------------------------------------------  

5.2. Com a colaboração da respetiva educadora de infância, transmitirá as orientações que, num contexto 

pedagógico, considere oportunas e úteis, propondo as adequadas alterações sempre que o julgue 

conveniente;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. A União das Freguesias de Formariz e Ferreira: -----------------------------------------------------------------------------  

6.1. Assegurará o apoio às respetivas famílias, garantindo o acompanhamento e vigilância das crianças cujos 

pais adiram à componente de ‘prolongamento de horário’  -------------------------------------------------------------------  

6.2. A disponibilização de pessoal com perfil adequado às especificidades do serviço a prestar, bem como 

proceder ao respetivo pagamento;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.3. O prolongamento de horário será, diariamente, entre o período de encerramento da atividade pela 

respetiva educadora de infância e as 18:00 horas, podendo ainda abranger os períodos de interrupção das 

atividades estabelecidas pelo calendário escolar, por acordo com os pais. -----------------------------------------------  

Por concordarem com as cláusulas descritas, o presente acordo vai ser assinado e cumprido pelas partes 

envolvidas, vigorando desde o início do ano letivo até ao seu respetivo término. ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Acordo de Cooperação para prolongamento 

de horário com a União de Freguesias de Formariz e Ferreira, transcrita. ------------------------------------------  

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 

REVISÃO DE PROCESSOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação de pedidos de revisão de processos de Ação Social 

Escolar, para o ano letivo de 2018/19. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --- Foram presentes os pedidos de revisão de escalão, constantes da seguinte tabela:  ---------------------  

Requerente Aluno Escalão abono 

de família 

Proposta ASE 

Maria Augusta Felgueiras Araújo Fábio Gabriel Araújo Barreiro 2º Atribuir o Esc. A 

Anabela Vieira Pereira Laura Barbosa Esteves 2º Atribuir o Esc. A 

Paula Adriana Pereira  Miguel Pereira Barbosa 2º Atribuir o Esc. A 

Audécia Palmira Gachineiro 

Brandão 
Tiago Gachineiro Fernandes 3º Atribuir o Esc. B 

Suresh Jijung Kc Riyaz Kc SEM AF Atribuir o Esc. A 

Maria de Fátima Ferreira Pereira Tatiana Pereira Dias Sá 2º Atribuir o Esc. A 

Catarina Isabel da Cunha Morais Rodrigo Manuel Morais Alves 2º Atribuir o Esc. A 

Maria Emília Da Cunha Martins Diana de Gama Sousa SEM AF Atribuir o Esc. A 

Joana Isabel Fernandes Rodrigues Iara Leonor Fernandes Gomes 2º Atribuir o Esc. A 

Carla Alexandra Barbosa Gomes Inês Gomes Rocha 3º Atribuir o Esc. A 

Ana Leopoldina Pereira da Silva Ana Margarida Silva Fernandes 3º Atribuir o Esc. A 

Maria Henriqueta Guedes Vieira 

Teixeira Pereira 

Francisco Manuel Vieira 

Pereira Rodrigues  
3º Atribuir o Esc. A 

José Manuel Braga de Sousa Nuno Miguel Barreiro Sousa 3º Atribuir o Esc. B 

Sandrina Sofia Pereira Lopes Ana Raquel Gonçalves Lopes 2º Atribuir o Esc. A 

Elizabete Cláudia Silva da Cunha Rafael da Cunha Dias 3º Atribuir o Esc. B 

José Cândido de Sousa Gomes Leandro Alves Gomes 3º Atribuir o Esc. B 

Sandra Isabel dos Santos Alves Gabriela Conceição A. Castro 3º Atribuir o Esc. B 

Nuno André Sousa Pinheiro Vasco Maria Sousa Pinheiro 4º 
Atribuir o Esc. A / Isenção 

despesas do ATL 

Nuno André Sousa Pinheiro Pedro Maria Sousa Pinheiro 4º 
Atribuir o Esc. A / Isenção 

despesas do ATL 

Nuno André Sousa Pinheiro Maria João Sousa Pinheiro 4º 
Atribuir o Esc. A / Isenção 

despesas do ATL 

Tem em anexo as informações sociais do Serviço de Ação Social, que se anexam a esta ata e dela ficam a fazer 

parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa transcrito, relativo aos pedidos de revisão de processos 

de Ação Social Escolar para o ano letivo de 2018/19, conforme as respetivas informações, emitidas pelo 

Gabinete de Ação Social do Município, que se anexam a esta ata como documentos e dela ficam a fazer 

parte integrante”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR 

PONTO 13: Apreciação, discussão e votação de pedidos de isenção de pagamento de passe escolar --------  

 --------- Foi presente o requerimento de Armindo de Lima Barreiro, na qualidade de encarregado de educação da 

aluna Ana Sofia Barroso Barreiro, a frequentar o 12º ano de escolaridade na EB 2,3/S de Paredes de Coura, de 

isenção de pagamento do respetivo passe escolar, em virtude dos reduzidos rendimentos do agregado familiar. --  
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Tem em anexo a informação social do Gabinete de Ação Social, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte 

integrante de que considerando a situação de carência económica familiar propõe a isenção total do passe escolar 

(percurso Castanheira – Paredes de Coura) da jovem aluna do ensino secundário. ----------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado por unanimidade, isentar a aluna Ana Sofia Barroso Barreiro, matriculada no 12º 

ano, na Escola Secundária de Paredes de Coura, do pagamento de passe de transporte escolar, conforme 

relatório social do Serviço de Ação Social, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante”. ----  

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA - APOIO NO TRANSPORTE DOS UTENTES DO CAO 

Ponto 14: Apreciação, discussão e votação de pedido da Santa Casa da Misericórdia para apoio no 

transporte dos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO).----------------------------------------------------  

“No seguimento do apoio da Câmara municipal ao transporte dos utentes do CAO, venho, pela presente, solicitar 

a V. Exª melhor atenção para um pedido de prorrogação do referido apoio até ao final do presente ano. Este pedido 

de prorrogação surge pelo facto de a entrega da viatura encomendada ter tido vários constrangimentos na 

adaptação da mesma, dado que solicitamos várias alterações de acordo com as necessidades e o grau de 

deficiência dos nossos utentes. Após a esta fase de adaptação ainda temos que aguardar pela homologação do 

IMTT e a aprovação da isenção do imposto automóvel”. ----------------------------------------------------------------------------  

Informação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o pedido de prorrogação de pagamento de apoio no transporte do CAO, pela Santa Casa da 

Misericórdia até final do ano; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que por deliberação de 20-03-2018 foi autorizado o pagamento relativo aos meses de janeiro a 

maio; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que foram efetuados pagamentos relativos a transporte de utentes do CAO ao Centro Paroquial e 

Social de S. Bento no valor € 2 062,00, dos meses de junho, julho e agosto; e ao Centro Interparoquial e Social de 

Mozelos, Padornelo e Parada, no valor de €84,00, relativo a junho. -------------------------------------------------------------  

Considerando que se trata de um apoio fundamental a este serviço de transporte dos utentes com necessidades 

especiais do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Propõe-se que a Câmara Municipal ratifique a concessão dos apoios entre maio e setembro do corrente ano, 

bem como os pagamentos efetuados no valor global de € 2 146,00 (dois mil cento e quarenta e seis euros). -  

2. Aprove o apoio até ao final do ano de 2018, na sequência do pedido da Santa Casa da Misericórdia. -----------  

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

• - ratificar os pagamentos relativos ao transporte de utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da 

Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Coura, ao Centro Paroquial e Social de S. Bento no valor 

€ 2 062,00, dos meses de junho, julho e agosto e ao Centro Interparoquial e Social de Mozelos, 

Padornelo e Parada, no valor de €84,00, do mês junho; ------------------------------------------------------------  

• - ratificar a concessão dos apoios entre maio e setembro do corrente ano; -------------------------------------  

• - aprovar o apoio de outubro a dezembro de 2018, na sequência do pedido da Santa Casa da 

Misericórdia, mantendo o pagamento às instituições antes referidas o valor de € 0,50 (cinquenta 

cêntimos) por quilómetro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade aprovar esta ata em minuta. -----------------------------------  
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=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. --------------------------------------------  

 


