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Ata n.º 04/2019 da reunião ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2019 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h10m. 
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ABERTURA 

No dia dezanove do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 03/2019, da reunião ordinária de 05-02-2019 e nº 02/2019, da 

reunião extraordinária 13/02/2019, oportunamente distribuídas e dispensadas de leitura. -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as atas n.º 03/2019, da reunião ordinária de 05-02-2019 e nº 

02/2019, da reunião extraordinária 13/02/2019. -------------------------------------------------------------------------------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 15-02-

2019, que acusava os seguintes saldos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  
Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 
Vereadora: 200,00€ duzentos euros 
DAF 
Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 5 768,13€ cinco mil setecentos e sessenta e oito euros e treze cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 552 846,77€ quinhentos e cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e 
seis euros e setenta e sete 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) 615 051,28€ seiscentos e quinze mil e cinquenta e um euros e vinte e oito 
cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete 
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) 19 874,28€ dezanove mil oitocentos e setenta e quatro euros e vinte e 
oito cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 22 279,07€ vinte e dois mil duzentos e setenta e nove euros e sete 
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) 1 334,93€ mil trezentos e trinta e quatro euros e noventa e três 

cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 235,14€ quatro mil duzentos e trinta e cinco 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) 45 354,24€ quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e 

vinte e quatro cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 16 709,88€ dezasseis mil setecentos e nove euros e oitenta 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) 48 767,76€ quarenta e oito mil setecentos e sessenta e sete euros e 

setenta e seis cêntimos 

 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

REABILITAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de projeto e caderno de encargos e estimativa para execução 

da orçamental para empreitada por concurso público de “Reabilitação da Rede de Abastecimento de 

Água”, conforme informação que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A abertura do aviso POSEUR - 12-2018-18 para a apresentação de candidaturas para Investimentos nos 

Sistemas em baixa com vista ao controlo e redução de perdas nos Sistemas de distribuição e adução de água; ---  

- Que as redes de abastecimento de água pública nas zonas identificadas para os subsistemas de Formariz e 

Ferreira, Irijó e Mozelos apresentam grandes debilidades devido, principalmente, à idade e caraterísticas do 

material das condutas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que tal situação tem como principal constrangimento a ocorrência de roturas que, por sua vez, leva ao 

consequente corte no abastecimento de água à população; ------------------------------------------------------------------------  

- Que, pelos motivos enunciados, torna-se necessário intervir na rede de abastecimento de água do concelho de 

Paredes de Coura, particularmente nos subsistemas referidos; -------------------------------------------------------------------  

- Que um dos critérios de elegibilidade é a apresentação dos projetos aprovados pelo órgão competente para a 

decisão de contratar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em conformidade com o anteriormente exposto, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------  
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- A aprovação do projeto para execução da empreitada, para a Reabilitação da rede de abastecimento de água; -  

- O valor base global dos procedimentos para a execução das empreitadas não deverá exceder o montante de 

€ 256.997,24 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e sete euros e vinte e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor e se este for legalmente devido; -------------------------------------------------------  

Para os devidos efeitos, informa-se que os procedimentos de contratação pública apenas serão abertos após a 

aprovação da candidatura, pelo que deverá ser presente uma informação a este executivo das condições para 

cada procedimento ao abrigo do Código dos Contrato Públicos, na sua redação em vigor, conferida pelo DL n.º 

111-B/2017, de 31 de agosto.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto para execução da empreitada, para a Reabilitação da 

rede de abastecimento de água; o valor base global dos procedimentos para a execução das empreitadas 

não deverá exceder o montante de € 256 997,24 (duzentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e 

sete euros e vinte e quatro cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor e se este for legalmente 

devido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO DE ÁGUA  

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de pedido de Pedro Arnaldo da Cunha Afonso, para 

pagamento em prestações de consumo de água. ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento de Pedro Arnaldo da Cunha Afonso, residente em Paredes de Coura, relativa à 

instalação nº 1601, a solicitar o pagamento da importância de € 480,56 (quatrocentos e oitenta euros e cinquenta 

e seis cêntimos), relativo a consumo de água, em doze prestações mensais.  -----------------------------------------------  

Tem em anexo declaração de rendimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de € 480,56 

(quatrocentos e oitenta euros e cinquenta e seis cêntimos), em 12 prestações mensais, referente a 

consumo de água, no valor unitário de 40,05 (quarenta euros e cinco cêntimos), ao abrigo do n.º3 do Artigo 

166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem 

de Águas Residuais, a requerimento de Pedro Arnaldo da Cunha Afonso, residente em Paredes de Coura. 

PAGAMENTO FRACIONADO DE EXECUÇÃO DE SANEAMENTO 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido de Jorge Paulo Castro Cunha, para pagamento em 

prestações de execução de saneamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento de Jorge Paulo Castro Cunha, residente em Paredes de Coura, relativa à instalação 

nº 1601, a solicitar o pagamento da importância de € 329,40 (trezentos e vinte e nove euros e quarenta cêntimos), 

relativo a execução de saneamento, em doze prestações mensais.  ------------------------------------------------------------  

Tem em anexo declaração de rendimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de € 329,40 (trezentos 

e vinte e nove euros e quarenta cêntimos, em 12 prestações mensais, referente a execução de ramal de 

saneamento, no valor unitário de € 27,45 (vinte e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), ao abrigo do n.º3 

do Artigo 166º, do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais, a requerimento de Jorge Paulo Castro Cunha, residente em Paredes de 

Coura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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INTERRUPÇÃO/ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA 

PONTO 06: Ratificação de despacho de emissão de licença para interrupção de trânsito normal em via 

pública para reconstrução de muro, em Tomada, Mozelos. --------------------------------------------------------------------  

Por José Augusto Amorim Oliveira foi apresentado requerimento para emissão de licença para interrupção de 

trânsito normal em via pública, de 11 a 15 de fevereiro, das 00h00 às 24h00, para reconstrução de muro em 

Tomada, Mozelos. Por causas imprevistas que atrasaram os trabalhos, requereu prorrogação do prazo, até 

20/02/2019 para a conclusão do muro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, em Tomada, Mozelos, no período de 11/02/2019 a 20/02/2019 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 4º TRIMESTRE DE 2018 

PONTO 07 Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 4º trimestre de 2018, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa, de acordo com mapa anexo como documento que faz parte integrante desta ata. ----------  

“Comparticipação de Creche – 4 º trimestre 2019. -------------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que relativamente aos processos de comparticipação de creche, nos termos do artigo 5º do 

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, foi apurado, no período de julho a setembro 

de 2018 (4º trimestre), o valor total de € 2 201,77 (dois mil duzentos e um euros e setenta e sete cêntimos), 

respeitante a 23 crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos encontram-se instruídos em conformidade com o respetivo Regulamento e cada comparticipação foi 

calculada mediante a idade, mensalidade da creche (apresentação de recibos de pagamento) e escalão do abono 

de família da criança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se mapa, que fica a fazer parte integrante desta ata, onde constam os dados e valores correspondentes a 

cada beneficiário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos 05 e 11 de 2017 e 04 e 05 de 2018, ficaram pendentes por falta a de apresentação dos documentos 

comprovativos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 2 201,77 (dois mil duzentos e 

um euros e setenta e sete cêntimos), relativo ao 4º trimestre de 2018 e à comparticipação de creche de 

vinte e seis crianças, constantes do mapa anexo, nos termos do artigo 5º, do Regulamento de Apoio à 

Natalidade, à Família e à População Idosa”. ------------------------------------------------------------------------------------  

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


