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Ata n.º 23/2018 da reunião ordinária realizada no dia 13 de novembro de 2018 iniciada às 10h30m e 

concluída às 11h30. 
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ABERTURA 

No dia treze do mês de novembro 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 das propostas de atas n.º 22/2018, da reunião ordinária de 30-10-2018 e nº 1/2018 da 

reunião extraordinária, da reunião de 05-11-2018, oportunamente distribuídas e dispensadas de leitura. 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 22/2018, da reunião ordinária de 30-10-2018 e nº 1/2018 

da reunião extraordinária, da reunião de 05-11-2018. ----------------------------------------------------------------------------  

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 12-11-2018, 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: 4 711,89€ quatro mil setecentos e onze euros e oitenta e nove cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 31 573,69€ trinta e um mil quinhentos e setenta e três euros e sessenta 
e nove 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) 596 814,73€ quinhentos e noventa e seis mil oitocentos e catorze euros e 
setenta 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) 7 284,96€ sete mil duzentos e oitenta e quatro euros e noventa e seis 
cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 14 644,32€ catorze mil seiscentos e quarenta e quatro euros e trinta e 
dois 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) 45 292,92€ quarenta e cinco mil duzentos e noventa e dois euros e 

noventa e dois cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 137 388,38€ cento e trinta e sete mil trezentos e oitenta e oito euros e 

trinta e oito 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) 19 940,40€ dezanove mil novecentos e quarenta euros e quarenta 

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 

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

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

MINUTA DE PROTOCOLO PARA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFICIOS DO SANATÓRIO 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação da minuta de protocolo com a Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças, para certificação energética dos prédios registados na matriz de Mozelos sob os artigos 383, 

200, 199 e 384, que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Entre:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Direção-Geral do Tesouro e Finanças, com sede em ……., aqui representada por ….., adiante designada por 

DGTF  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Paredes de Coura, com o numero de identificação fiscal e de pessoa coletiva de direito público 506 

632 938, com sede em Largo Visconde de Mozelos, aqui representado pelo presidente da Câmara, Vítor Paulo 

Gomes Pereira, adiante designada por Município; -------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando que a gestão do património imobiliário do Estado é desenvolvida pela Direção-Geral do Tesouro e 

Finanças; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que o complexo do Sanatório de Paredes de Coura, que compreende os prédios inscritos na matriz 

predial urbana da freguesia de Mozelos, concelho de Paredes de Coura, sob os artigos 383, 200, 199 e 384, integra 

o património imobiliário do Estado; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a obrigatoriedade da certificação energética dos edifícios, situação que urge regularizar quanto aos 

edifícios acima identificados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que a proximidade da Câmara Municipal propicia condições mais vantajosas para a contratação, 

em tempo útil, dos serviços necessários à referida certificação energética; ----------------------------------------------------  

Considerando que é competência da Câmara Municipal colaborar no apoio a programas e projetos de interesse 

municipal, em parceria com entidades da administração central, como dispõe a alínea r) do n.º 1 do art.º 33.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado livremente e de boa-fé o presente protocolo de colaboração, elaborado conforme minuta aprovada 

por….. em … e por deliberação da Câmara Municipal de Paredes de Coura de 13/11/2018, acordando nas 

seguintes condições: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Clausula Primeira -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propriedade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O complexo do sanatório de paredes de coura, sito no lugar de Escadabouça, Mozelos, 4940-383 Paredes de 

Coura, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Mozelos, deste concelho de Paredes de Coura, sob os 

artigos 383, 200, 199 e 384, integra o património imobiliário do Estado, sendo gerido pela Primeira outorgante. 

Cláusula Segunda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Objeto  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1-O presente protocolo tem por objeto um acordo entre as partes com vista à certificação energética dos edifícios 

que compõem o complexo identificado na Cláusula Primeira. ---------------------------------------------------------------------  

2-A Câmara Municipal compromete-se a efetuar os procedimentos de contratação da prestação de serviços 

necessária à referida certificação energética, bem como a acompanhar a sua execução. ---------------------------------  

3-A Primeira Outorgante ressarcirá a Segunda Outorgante do valor pago pelo serviço contratado, que inclui as 

taxas devidas e cujo montante total será de 3.843,07€. -----------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Terceira -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Revisão -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo pode ser revisto por acordo entre as partes. ---------------------------------------------------------------  

Cláusula quarta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Efeitos  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura. --------------------------------------------------------  

O presente protocolo foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal de Paredes de Coura de 13/11/2018 e foi 

impresso em duplicado, ficando cada uma das partes com um exemplar.” -----------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAREDES DE COURA – APOIO FINANCEIRO 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio da AHBVPC para reabilitação do salão 

nobre e acesso parque viaturas, conforme comunicação que se transcreve: ------------------------------------------  

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, tem por finalidade a proteção civil e 

apoio à população. Para tal, necessita de ter instalações funcionais e acessos de qualidade, para garantir 
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segurança e rapidez nas manobras a efetuar pelos utilizadores das viaturas e outros equipamentos utilizados 

diariamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em 2016, procedeu à remodelação do salão nobre, no valor global de 3 000,01 euros e à execução do acesso ao 

parque de viaturas dado que o existente, na altura se encontrava desnivelado, num total de 4 551,00 euros. Estas 

duas intervenções totalizaram uma quantia de 7 551,01 euros, conforme documentos que se apensam a este 

pedido. O IVA destas faturas não é recuperável, atendendo às restrições no OE à restituição deste tipo de impostos 

em entidades do setor não lucrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, vem esta associação solicitar apoio financeiro para estas intervenções, atendendo ao facto das dificuldades 

que esta entidade enfrenta no seu dia a dia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Certa de que a este assunto será dada a melhor das vossas atenções e na expetativa de uma resposta favorável 

dessa entidade, atendendo ao facto de ter prestado sempre grande apoio a esta associação, quer financeiro, quer 

logístico, envio desde já o nosso BEM HAJA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, NIF 501 057 285, com a atribuição de um subsidio no valor 

de € 4 500,00 (quatro mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar nas despesas com a reabilitação 

do salão nobre e acesso ao parque viaturas, da sede da Associação. -----------------------------------------------------  

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

FABRICA DA IGREJA DE STA MARINHA DE PADORNELO 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio do Conselho Paroquial para os Assuntos 

Económicos de Santa Marinha de Padornelo, que se transcreve: -----------------------------------------------------------  

“Vimos por este meio solicitar a ajuda do Município para a publicação do livro sobre a "Capela do Ecce Homo" da 

autoria do Professor Eduardo Pires de Oliveira. Esta publicação será importante para futuramente melhor 

protegermos e promovermos uma das mais importantes referências do património artístico do nosso Concelho. 

Esta publicação com a impressão de 500 exemplares terá o custo total de cerca de € 6 000 (seis mil euros). -------  

Assim, vimos pedir a vossa ajuda para melhor preservarmos o nosso património o servir a comunidade. -------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente a Fábrica da Igreja de Santa 

Marinha de Padornelo, NIF 501 288 694, com a atribuição de um subsidio no valor de € 2 000,00 (dois mil 

euros), destinado a comparticipar nas despesas com a publicação de livro sobre a “Capela do Ecce Homo”. 

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

GABINETE DE APOIO À FAMÍLIA - EQUIPA DE RUA ADIÇÕES 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio do GAF para aquisição de viatura, 

conforme comunicação que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------  

“O Gabinete de Atendimento à Família viu recentemente aprovada a candidatura efetuada ao Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) para financiamento da Equipa de Rua 

Adições. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A intervenção desta equipa tem por base a filosofia de Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) e 

como fim a promoção da Saúde e da Cidadania, junto da população-alvo. O projeto pretende, assim, intervir em 

alguns domínios que frequentemente se inter-relacionam; o consumo de substâncias psicoativas e os 

comportamentos sexuais de risco, os problemas sociais, psicológicos/psiquiátricos e de saúde, através de uma 

resposta de proximidade (quer ao local, quer ao individuo). ------------------------------------------------------------------------  

Acredita-se que fatores como a disponibilização de uma resposta de proximidade; a informação e sensibilização 

fornecidas; o material de redução de riscos disponibilizado; os serviços de apoio psicossocial e de saúde prestados; 
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e o trabalho de encaminhamento, mediação e articulação realizados, poderão contribuir para modificar/melhorar 

estes problemas, minimizando-os. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta estrutura é fundamental na disponibilização de serviços de saúde e de serviços psicossociais, não só em 

locais problemáticos, mas igualmente, em zonas onde os indivíduos têm bastante dificuldade em aceder a estes 

serviços, como acontece em várias zonas do distrito de Viana do Castelo (zonas urbanas, suburbanas e rurais). -  

Ao nível de recursos humanos necessários para o desenvolvimento deste projeto de intervenção são de caráter 

multidisciplinar, provenientes da área social, educacional, psicológica e de saúde. A equipa técnica tem uma 

dimensão suficiente que possibilita a formação de duas subequipas, subdividindo assim seu trabalho diário em 

dois giros - um no Vale do Lima (Viana do Castelo, Ponte de Lima, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez) e outro 

no Vale do Minho (Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção, Melgaço e Paredes de Coura). No que 

respeita a recursos materiais, é essencial para a concretização dos objetivos dispor, entre outros, de duas viaturas 

(uma unidade móvel e uma carrinha de 5 lugares). -----------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido o GAF foi já apoiado pelo Município de Viana do Castelo para a substituição da unidade móvel (uma 

vez que a que dispomos atualmente dá suporte à Equipa de Rua desde o inicio do seu funcionamento, tendo por 

isso mais de 15 anos e cerca de 250.000km feitos em todo o distrito, acusando um enorme desgaste). Urge, 

contudo, a aquisição da segunda viatura que permita o trabalho diário das duas subequipas. ---------------------------  

Assim, o GAF vem pelo presente solicitar o, excecional, mas essencial, apoio financeiro dos restantes 9 municípios 

do distrito para aquisição da referida viatura - viatura de segmento médio com valor estimado de 20 000€. ---------  

Encontrando-se o GAF em fase de recolha e análise de orçamentos e negociações com as marcas, somos a 

solicitar o v. apoio no valor de 2 000€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Certos do reconhecimento da importância do trabalho desta equipa em todo o distrito e das necessidades de uma 

IPSS como o GAF, aguardamos o deferimento do nosso pedido com a maior brevidade possível. ---------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, apoiar financeiramente a IPSS - GAF Gabinete de Atendimento à Família, 

NIF 503 748 935, com a atribuição de um subsídio no valor de € 2 000,00 (dois mil euros), para 

comparticipação na aquisição de viatura que permita à Equipa de Rua Adições, a disponibilização de 

serviços de saúde e serviços de apoio psicossocial junto da população alvo. -----------------------------------------  

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

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado por unanimidade, aprovaresta 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. ------------------------------------------------  


