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Ata n.º 25/2018 da reunião ordinária realizada no dia 11 de dezembro de 2018 iniciada às 10h30m e 

concluída às 11h00. 
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ABERTURA 

No dia onze do mês de dezembro 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 24/2018, da reunião ordinária de 27-11-2018 e 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 24/2018, da reunião ordinária de 27-11-2018. ---------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 07-12-

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: 6 298,44€ seis mil duzentos e noventa e oito euros e quarenta e quatro 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 96 521,29€ noventa e seis mil quinhentos e vinte e um euros e vinte e 
nove cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 24 261,13€ vinte e quatro mil duzentos e sessenta e um euros e treze 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 613 994,87€ seiscentos e treze mil novecentos e noventa e quatro euros e 
oitenta 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) 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) 49 798,31€ quarenta e nove mil setecentos e noventa e oito euros e trinta 
e um 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) 4 478,14€ quatro mil quatrocentos e setenta e oito 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) 27 391,80€ vinte e sete mil trezentos e noventa e um euros e 
oitenta cêntimos 
 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 62 516,50€ sessenta e dois mil quinhentos e dezasseis euros e 
cinquenta 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 CELEBRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

PONTO 03: - Tomar conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 58º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, adjudicados até 30 de 

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS – CONTRATAÇÃO DE APÓLICES DE SEGUROS – 66/18_S 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura de procedimento, por concurso 

público para prestação de serviços na Área dos Seguros – contratação de apólices de seguros – 66/18_S.  

1. Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- As várias apólices de seguro atualmente em execução, das quais cessa a sua vigência no final do corrente ano, 

tornando-se por isso necessário abrir um novo procedimento, tendo em vista garantir a existência de seguros 

válidos em 01 de janeiro de 2019;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- A obrigatoriedade na aquisição de apólices de seguro para diversos ramos; ------------------------------------------------  

- Que o anterior contrato celebrado para aquisição de apólices de seguros termina em 31/12/2018. -------------------  

2. Processo Interno: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

66/18_S; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Objeto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contratação de apólices de Seguros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Prazo de vigência:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 1 ano, renovável por mais um período igual. ------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Preço base: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  € 170 000,00 (cento e setenta mil euros), isento de iva, que corresponde ao preço máximo admitido para a 

totalidade do período possível de vigência do contrato, sendo ainda fixados, por lote, os seguintes preços base 

parciais: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Lote I: 150 000,00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Lote II: 20 000,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar e de acordo com o artigo 47.º 

do CCP, o respetivo preço contratual não excederá o valor de € 85.000,00 (oitenta e cinco mil euros), isento de 

IVA, para o ano de 2019, sendo o restante montante previsto para o ano de 2020. -----------------------------------------  

6. Encargos com contratos de aquisição de serviços (artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro): ---------  

- Para a celebração de contratos de aquisição de serviços no setor local o artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro que aprovou o Orçamento de Estado para 2018, estabelece que: “1 - Os valores dos gastos com 

contratos de aquisição de serviços celebrados nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP), nas autarquias 

locais, entidades intermunicipais e empresas locais que, em 2018, venham a renovar-se ou a celebrar-se com 

idêntico objeto ou contraparte de contrato vigente em 2017, não podem ultrapassar: a) Os valores dos gastos de 

2017, considerando o valor total agregado dos contratos, sempre que a mesma contraparte preste mais do que 

um serviço ao mesmo adquirente; ou b) O preço unitário, caso o mesmo seja aritmeticamente determinável ou 

tenha servido de base ao cálculo dos gastos em 2017. … 3 - Em situações prévia e devidamente fundamentadas 

pelos serviços competentes, o órgão da autarquia local, entidade intermunicipal ou empresa local com competência 

para contratar, em função do valor do contrato, pode autorizar a dispensa do disposto no n.º 1, nos termos previstos 

no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução da Assembleia da República 

n.º 86/2011, de 11 de abril.”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Na presente aquisição de apólices de seguros verifica-se o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 61.º da 

Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, uma vez que os valores dos gastos com o contrato a celebrar em 2018, com 

idêntico objeto, serão inferiores aos valores dos gastos de contrato vigente em 2018, 2017 e 2016; -------------------  

- Ao abrigo do n.º 4 do artigo 58.º da LOE de 2018 será comunicada, ao órgão executivo, esta adjudicação, no 

prazo máximo de 30 dias contados da celebração do contrato. -------------------------------------------------------------------  

7. Compromisso Plurianual: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-  Decorre do disposto no artigo 22.º, n.º 1 do Decreto‐Lei n.º 197/99, de 8 de junho que a abertura de 

procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em 

ano que não seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de serviços, não pode ser efetivada sem 

prévia autorização conferida pelo órgão deliberativo, salvo quando: a) Resultem de planos ou programas 

plurianuais legalmente aprovados; b) Os seus encargos não excedam o limite de € 99.759,58 em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos; ------------------------------------  

- Relativamente aos compromissos plurianuais, estabelece-se no artigo 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA)), que “A 
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assunção de compromissos plurianuais, … está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal, quando 

envolvam entidades da administração local”, e o n.º 3 do mesmo artigo, que “Nas situações em que o valor do 

compromisso plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea c) do n.º 1 pode ser delegada no presidente da câmara”;  

- Ainda ao abrigo do artigo 12.º , n.º 1 do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, determina-se que “Para efeitos 

de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação 

das Grandes Opções do Plano”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Na sessão de 30-10-2018, por deliberação da Assembleia Municipal de 27 de dezembro de 2017, com base nas 

disposições legais supra indicadas, foi deliberada a delegação no Presidente da Câmara Municipal da autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado 

e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, e até ao montante 

permitido por lei; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A aquisição do presente serviço traduz-se numa despesa corrente de funcionamento de cárater continuado (já 

que tem de ser assegurada pelo Município de forma continuada e permanente aos serviços municipais), prevista 

no Orçamento Municipal e cujo montante não excede o limite de € 99.759,58 em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contratação, estando, assim, reunidas as condições para, nos termos das normas supra 

mencionadas, ser despachado pelo Presidente da Câmara Municipal a autorização prévia para a assunção de 

compromisso plurianual.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Cabimento e Compromisso: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Encontra-se inscrito na proposta de Orçamento Municipal para 2019, nas rubricas 02.01030901 – Serviços 

Administrativos e Financeiros/Seguros e 02.020213 - Serviços Administrativos e Financeiros/Seguros de Acidentes 

de Trabalho e Doenças Profissionais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Escolha do procedimento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fundamentação de Direito: Concurso público (Artigo 20.º, n.º 1, b) e 39.º, n.º 4 do CCP); -------------------------------  

- Fundamentação de Facto: Valor inferior a € 221.000,00 (Sem publicação no Jornal Oficial da União Europeia). --  

10. Peças do Procedimento (artigo 40.º, n.º 1, alínea c) do CCP): ------------------------------------------------------------  

-  Anúncio (artigo 130.º do CCP);----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Programa do concurso (artigos 41.º e 132.º do CCP); ------------------------------------------------------------------------------  

- Caderno de encargos (artigos 42.º a 49.º do CCP). ---------------------------------------------------------------------------------  

11. Júri do procedimento (artigo 67.º, n.º 1 do CCP): -----------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Sofia Lages de Carvalho, Técnica Superior; -----------------------------------------------------------------------------  

1º Vogal: Maria da Conceição Gonçalves Alves, Técnica Superior; ---------------------------------------------------------------  

2º Vogal: Maria de Fátima Barbosa da Cunha, Técnica Superior; -----------------------------------------------------------------  

1º Suplente: Florbela Clara Rodrigues, Técnica Superior; ---------------------------------------------------------------------------  

2º Suplente: Ana Clara Ribeiro de Carvalho, Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------  

12. Gestor do contrato (artigo 290.º-A do CCP): ------------------------------------------------------------------------------------  

O contraente público deve designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, propondo-se a nomeação de Ana Margarida de Barros Rebelo, Chefe do Serviço de Obras 

Municipais.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Órgão competente para a decisão de contratar: ------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo Municipal, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro e 

o artigo 18.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, 8 de junho. --------------------------------------------------------------  

Proposta para deliberação do órgão competente: -------------------------------------------------------------------------------------  
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Autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual (artigo 22.º, n.º 1 do Decreto‐Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 

e a deliberação da Assembleia Municipal, tomada em sua reunião de 30-10-2018; -----------------------------------------  

b) Decisão de contratar, de autorização da despesa e de escolha de procedimento para a “Contratação de Apólices 

de Seguros”, nos termos supra (artigos 36.º, 38.º e 39.º do CCP); ---------------------------------------------------------------  

 Aprovação da minuta de anúncio, do convite e do caderno de encargos, em anexo (artigos 40.º, n.º 2 e 39, n.º 3 

do CCP); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Designação do júri (artigos 67.º, n.º 1 e 39, n.º 3 do CCP); -------------------------------------------------------------------------  

 Delegação no júri das competências do órgão competente para a decisão de contratar (artigos 69.º, n.º 2 e 39, 

n.º 3 do CCP); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Designação do gestor do contrato (artigos 290.º-A e 39, n.º 3 do CCP). --------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, nos termos da informação transcrita, aprovar:-------------------------------------  

 - -a autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual (artigo 22.º, n.º 1 do Decreto‐Lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho, e a deliberação da Assembleia Municipal, tomada em sua reunião de 

30-10-2018; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - -a decisão de contratar, de autorização da despesa e de escolha de procedimento para a 

“Contratação de Apólices de Seguros”, nos termos supra (artigos 36.º, 38.º e 39.º do CCP); ---------  

 - a minuta de anúncio, do convite e do caderno de encargos, em anexo (artigos 40.º, n.º 2 e 39, n.º 3 

do CCP); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - -a designação do júri (artigos 67.º, n.º 1 e 39, n.º 3 do CCP); ---------------------------------------------------------  

 - -a delegação no júri das competências do órgão competente para a decisão de contratar (artigos 

69.º, n.º 2 e 39, n.º 3 do CCP); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - -a designação do gestor do contrato (artigos 290.º-A e 39, n.º 3 do CCP ----------------------------------------  

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 

BOLSAS DE ESTUDO - NOMEAÇÃO DE JÚRI E ABERTURA DE CANDIDATURAS – ANO LETIVO DE 2018/2019 

Ponto 05: Apreciação, discussão e votação da proposta de nomeação do júri e de abertura de candidatura 

às bolsas de estudos relativos ao ano letivo de 2018/2019. -------------------------------------------------------------------  

Considerando o disposto nos artigos 3.º e 4.º do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo, na sua redação 

atual, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Abertura do concurso para atribuição de bolsas de estudo 2018/2019, sendo o prazo de candidatura de 

15 dias úteis a contar da publicitação do respetivo aviso. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Nomear como elementos do júri de seleção e apreciação das candidaturas a vereadora Maria José 

Moreira e vereador Sérgio de Sousa Caselhos; Padre Manuel António Barbosa Moreira; Professoras Isabel Maria 

Carlão Policarpo, Diretora do Pólo da EPRAMI de Paredes de Coura e Ana Paula Fernandes, Diretora do 

Agrupamento Território Educativo de Coura. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do concurso para atribuição de bolsas de estudo 

2018/2019, sendo o prazo de candidatura de 15 dias úteis a contar da publicitação do respetivo aviso, bem 

como nomear como elementos do júri de seleção e apreciação das candidaturas a vereadora Maria José 

Moreira e o vereador Sérgio de Sousa Caselhos; padre Manuel António Barbosa Moreira; professoras 

Isabel Maria Carlão Policarpo, diretora do pólo da EPRAMI de Paredes de Coura e Ana Paula Fernandes, 

diretora do Agrupamento Território Educativo de Coura. ----------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROPOSTA DE TAXA DE ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA MÁXIMA A APLICAR EM 2019 PARA O SERVIÇO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO DE ÂMBITO MUNICIPAL  

Ponto 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de taxa de atualização tarifária máxima a aplicar 

em 2019, para o serviço de transporte público de âmbito municipal, que se transcreve. ---------------------------  

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

1. Foi publicada, em 19 de novembro de 2018, a Portaria n.º 298/2018 que estabelece as regras gerais 

relativas à criação e disponibilização de títulos de transporte aplicáveis aos serviços de transporte público, 

bem como à fixação das respetivas tarifas; ----------------------------------------------------------------------------------  

2. A Portaria estabelece que a atualização tarifária é efetuada no início de cada ano, tendo em conta a Taxa 

de Atualização Tarifária (TAT); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A Portaria estipula que a TAT é definida por cada Autoridade de Transportes, tendo como valor máximo a 

taxa de variação média do Índice de Preços do Consumidor (IPC), exceto habitação; --------------------------  

4. A Portaria determina ainda que compete à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) divulgar o 

valor máximo da TAT, de acordo com o mencionado no ponto anterior; ---------------------------------------------  

5. A AMT determinou, em 19 de novembro de 2018, que a TAT máxima a aplicar em 2019 é de 1,14%; --------  

6. A Câmara Municipal de Paredes de Coura, enquanto autoridade de transportes, deve fixar a TAT a aplicar 

aos serviços de transporte público da sua competência, respeitando o máximo imposto de 1,14%; ---------  

7. Os operadores estão obrigados a divulgar pelos meios adequados os títulos que disponibilizam e respetivas 

tarifas, pelo menos 10 dias antes da sua entrada em vigor; -------------------------------------------------------------  

8. O timing da publicação da Portaria n.º 298/2018 e o curtíssimo prazo dado às Autoridades de Transportes 

para a presente tomada de decisão, limita à partida a possibilidade de se efetuar exercícios de 

aprofundamento sobre a matéria em apreço.  ------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se que,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seja aprovada a determinação da TAT a aplicar em 2019, adotando-se assim 1,14% como valor máximo a aplicar 

aos serviços de transporte público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a TAT (taxa de atualização tarifária) máxima a aplicar em 2019, 

para o serviço de transporte público de âmbito municipal, adotando-se a percentagem de 1,14% como valor 

máximo a aplicar aos serviços de transporte público e comunicar esta aprovação às operadoras de 

transportes públicos no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ESCALA DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DE PAREDES DE COURA 

PONTO 07 - Tomar conhecimento de aprovação de escala de turnos de farmácias do concelho para 2019, 

pela Administração Regional de Saúde do Norte, IP. -----------------------------------------------------------------------------  

“Incumbe-nos o senhor vice-presidente do conselho diretivo da Administração Regional De Saúde do Norte, IP, de 

informar V. Exª que a administração Regional de saúde do Norte IP aprovou as escalas de turnos de serviço de 

farmácias do v/ município para o ano de 2019, anteriormente enviada a V. Exª por correio eletrónico, cumprindo 

assim o determinado no número 4 do artigo 3º da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro e respeitando as 

propostas formulados pelo setor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Mais informamos que os mapas de turnos de serviço das farmácias, referentes á região norte estarão 

brevemente disponíveis no portal da Administração Regional de saúde do Norte, IP, em “Hompage – Banner – 

Farmácias – Mapas de Turnos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 25/2018 Página 9 11-12-2018 
 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da escala de turnos de farmácias do concelho para 2019, 

apresentada pela Administração Regional de Saúde do Norte, IP. ----------------------------------------------------------  

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A AEPCOURA PARA FESTEJO DA PASSAGEM DE ANO 

PONTO 08 - Apreciação, discussão e votação da proposta de protocolo entre o Município de Paredes de 

Coura e a AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes de Coura para o festejo da Passagem de Ano 

2018/2019, que se anexa à presente minuta e dela faz parte integrante.  -------------------------------------------------  

O MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito público equiparada a pessoa coletiva nº 506 632 938, 

adiante designada por Primeiro Outorgante; representado por Vítor Paulo Pereira - Presidente da Camara 

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

AEPCoura - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAREDES DE COURA ESPECTÁCULOS, pessoa coletiva nº 

510119913 representada por Helena Barbosa Ramos Fernandes – Presidente da Direção, doravante designada 

por Segunda Outorgante;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Comércio tradicional é um importante fator de dinamização local. -------------------------------------------------------------  

A Época de Natal/Passagem de Ano é de grande importância para o comércio tradicional. -------------------------------  

A Passagem de Ano em Paredes de Coura, evento realizado há 17 anos, é já uma referência na região.  ----------  

Esta é uma festividade de livre acesso que assinala a passagem de ano com a atuação de um grupo de baile numa 

tenda no Largo Hintze Ribeiro e animação de 3 Djs na Caixa da Música,  -----------------------------------------------------  

Procura-se ir ao encontro dos diferentes tipos de público e gostos musicais. -------------------------------------------------  

Este ano, este evento será coorganizado pelo Município de Paredes de Coura e a Associação Empresarial. -------  

Sendo esta a única associação empresarial do concelho, com uma ampla representação dos comerciantes locais. 

Acordam entre si o presente protocolo nos termos das cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

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

O presente protocolo tem por objetivo o estabelecimento de uma cooperação estreita e articulada entre as partes, 

de modo a potenciar os resultados das suas ações de dinamização de Campanha de Natal no comércio tradicional, 

realização da Passagem de Ano 2018/2019 e Escola de Rock 2019. -----------------------------------------------------------  

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

As ações de cooperação estendem-se aos vários domínios necessários à realização de um evento desta natureza.  

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

O 1º outorgante obriga-se a:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantir a colocação de uma tenda no Largo Hintze Ribeiro para a realização da Passagem de Ano; -----------------  

Autorizar a abertura do espaço das 22h30 às 06h00; --------------------------------------------------------------------------------  

Assumir a contratação do grupo musical que atuará das 22h00 às 02h00 e de um DJ que atuarão no final do grupo 

musical; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assumir a contratação de 3 DJ que atuarão no espaço da Caixa da Música --------------------------------------------------  

Disponibilizar o equipamento de som em caso de necessidade. ------------------------------------------------------------------  

Atribui até ao valor de € 2 700,00 (dois mil e setecentos euros) para desenvolvimento de todo o processo de 

legalização do sorteio de natal bem como prémio (em compras no comercio tradicional) mediante apresentação 

de documentos comprovativas dos custos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A 2ª outorgante obriga-se a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantir a segurança do espaço por profissionais certificados, nos termos legais; -------------------------------------------  
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Assumir a montagem de 3 bares em local a acordar entre as partes, no recinto da tenda e na Caixa da Música, 

utilizando o bar existente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assumir a montagem de bar para concertos na Escola do Rock ------------------------------------------------------------------  

Garantir a qualidade do serviço de bebidas, respeitando o cumprimento das normas legais de comercialização 

vigente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assegurar a mão-de-obra necessária ao funcionamento dos bares e manutenção da limpeza do recinto durante o 

evento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Promover Sorteio de Natal, legalmente autorizado pelas entidades competentes, de forma a valorizar o comercio 

e produtores locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assumir a responsabilidade de eventuais reclamações. -----------------------------------------------------------------------------  

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

3 - Incluir a referência ao Município de Paredes de Coura e à AEPCoura como organizadores do evento, bem como 

outros possíveis apoios, em todos os instrumentos e materiais promocionais. ------------------------------------------------  

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

O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de se pronunciar de forma vinculativa sobre a proposta de dinamização 

apresentada pela segunda outorgante, nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------  

Qualidade artística; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produtos a comercializar nos bares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Organização logística do evento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Formas de publicitação e divulgação ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O presente protocolo vigorará para a Época Natalícia / Passagem de Ano 2018/2019. -------------------------------------  

Por assim terem acordado e tal corresponder às vontades das partes, vão outorgar o presente protocolo, de que 

se farão dois exemplares (um para cada parte). ---------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 07-12-2018 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo com a AEPCoura - 

Associação Empresarial de Paredes de Coura, para o festejo da Passagem de Ano 2018/2019. -----------------  

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

 


