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ABERTURA 

No dia dezanove do mês de março 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 05/2019, da reunião ordinária de 19-03-2019, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 05/2019, da reunião ordinária de 19-03-2019. ---------------  

O vereador Sérgio Caselhos não participou na votação por não ter estado presente na reunião a que ela 

respeita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 15-03-

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: 6 124,54€ seis mil cento e vinte e quatro euros e cinquenta e quatro 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 183 004,18€ cento e oitenta e três mil e quatro euros e dezoito 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) 616 464,86€ seiscentos e dezasseis mil quatrocentos e sessenta e quatro 

euros e oitenta e seis 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 
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Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 
cêntimos  

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) 54 496,56€ cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis euros e 
cinquenta e seis 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) 4 112,14€ quatro mil cento e doze euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 071,78€ seis mil e setenta e um euros e setenta 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) 44 908,73€ quarenta e quatro mil novecentos e oito euros e setenta e 

três cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 123 513,24€ cento e vinte e três mil quinhentos e treze euros e vinte e 

quatro 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) 5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 48 587,35€ quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e sete euros e trinta 

e cinco cêntimos 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – MINUTAS DOS CONTRATOS 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação das propostas de minutas dos contratos a celebrar no âmbito 

do procedimento “Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas a BTE, BTN e BTN-

IP”, especificamente para os lotes 1.2 – BTN-IP e 2 – BTE, com a GAP Power, SA e EDP Comercial – 

Comercialização de Energia SA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as propostas de minutas dos contratos a celebrar no âmbito do 

procedimento “Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas a BTE, BTN e BTN-IP”, 

especificamente para os lotes 1.2 – BTN-IP e 2 – BTE, com a GAP Power, SA e EDP Comercial – 

Comercialização de Energia SA, que se anexam a esta ata como seus documentos e dela ficam a fazer 

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PLANO DE GESTÃO DE PERDAS DE ÁGUA – DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E SISTEMAS DE DIAGNÓTICO 

2016-2020 

PONTO 04: Ratificação de despacho do presidente da Câmara de aprovação do Plano de Gestão e Perdas 

de Água do Município de Paredes de Coura, bem como, a definição de objetivos e sistemas de diagnóstico 

- 2016-2020, nos termos da minuta que a seguir se transcreve. ---------------------------------------------------------  ----  

“Aprovo o presente Plano de Gestão e Perdas de Água do Município de Paredes de Coura, bem como, a definição 

de objetivos e sistemas de diagnóstico - 2016-2020. ----------------------------------------------------------------------------  ----  
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Paredes de Coura, 4 de março de 2019 --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura” --------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de aprovação do Plano de 

Gestão e Perdas de Água do Município de Paredes de Coura, bem como, a definição de objetivos e sistemas 

de diagnóstico - 2016-2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLO NOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PONTO 05: Ratificação de despacho do presidente da Câmara de aprovação do caderno de encargos da 

empreitada de execução de “Instalações de equipamentos de Monitorização e Controlo nos Sistemas de 

Abastecimento de Água”, nos termos da minuta que a seguir se transcreve. -------------------------------------  ----  

“Considerando que, no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO 

SEUR) e face ao Aviso POSEUR 12-2018-18, “Investimentos nos Sistemas em Baixa com Vista ao Controlo e 

Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água”, inserido no eixo prioritário 3,  a candidatura 

incide entre outros objetivos,  na melhoria da gestão dos ativos, de forma a contribuir para a sustentabilidade do 

setor e para o aumento da sua resiliência face às alterações climáticas e a fenómenos extremos declaro que, para 

efeitos da mencionada candidatura, aprovo o Caderno de Encargos, e respetivos anexos, relativo à “Instalações 

de equipamentos de Monitorização e Controlo nos Sistemas de Abastecimento de Água”. --------------------------  ----  

Paredes de Coura, 4 de março de 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de aprovação do caderno 

de encargos da empreitada de execução de “Instalações de equipamentos de Monitorização e Controlo 

nos Sistemas de Abastecimento de Água e respetivos anexos, relativo à “Instalações de equipamentos de 

Monitorização e Controlo nos Sistemas de Abastecimento de Água, nos termos da minuta  ---------------  ----  

APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA AO ALTO MINHO - PLANO DE 

APLICAÇÃO DA DOTAÇÃO DO PART 

PONTO 06: Ratificação do plano de aplicação da dotação do PART, no âmbito da aplicação do programa 

de apoio à redução tarifária ao Alto Minho, conforme solicitado pela CIM, no pedido que a seguir se 

transcreve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

Como é do conhecimento de Vª Exª, de acordo com o previsto no Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro, a 

CIM Alto Minho terá que remeter obrigatoriamente ao Fundo Ambiental, até ao dia 15 de março de 2019, o plano 

de aplicação das dotações do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) ao Alto Minho, o qual deverá conter 

a descrição das ações a implementar, bem como as respetivas estimativas de encargos. ---------------------------  ----  

Deste modo e na sequência da reunião de ontem do Conselho Intermunicipal da CIM do Alto Minho, tendo por 

base o memorando técnico relativo à proposta de aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária ao Alto 

Minho (cfr. Anexo I) e com o objetivo desta CIM agilizar em tempo útil o processo de submissão de candidatura ao 

Fundo Ambiental, serve o presente para solicitar a V. Exas o envio, até ao próximo dia 12 de março, da proposta 

de Plano de Aplicação da Dotação do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária a esse município (cfr Anexo 

III), devidamente preenchida nos termos do modelo base apresentado no Anexo III, a qual deve ter em 

consideração naturalmente o montante atribuído a esse Município constante do ponto 8 do documento “Programa 

de Apoio à Redução Tarifária (PART)2019: Proposta de aplicação ao Alto Minho”. ------------------------------------  ----  

Importa ainda referir que a(s) medida(s) específicas a implementar por cada Município no âmbito deste programa 

PART deverão ser submetidas à aprovação do órgão executivo municipal. ----------------------------------------------  ----  
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Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de aprovação do plano de 

aplicação da dotação do PART, no âmbito da aplicação do programa de apoio à redução tarifária ao Alto 

Minho, conforme solicitado pela CIM. ---------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

APOIOS AO ASSOCIATIVISMO CULTURAL - PARECER II/2018 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do parecer da comissão de avaliação e atribuição de apoios 

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

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

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

“No dia 28 de fevereiro de 2019, pelas 10 horas, reuniu a comissão de avaliação e atribuição de apoios ao 

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

concelho, para o ano 2018, de acordo com as fichas de atividade apresentadas à Câmara Municipal até à presente 

data. Estiveram presentes Maria José Moreira, Vereadora, Teresa Ramos e Sofia Lages, Técnicas Superiores e 

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

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

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

associativismo cultural e recreativo do concelho de Paredes de Coura”:  -------------------------------------------------  ----  

a) Importância das atividades para o desenvolvimento cultural da comunidade - local ou concelhia;---------------  ----  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e eventos pontuais realizadas durante o ano de 2018, bem como um pedido da Associação de Rubiães que ficaram 

por atribuir, conforme artigo 6.º do normativo suprarreferido: ------------------------------------------------------------------  ----  

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

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

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

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

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

Rancho Folclórico Camponês de Bico   

Festa de Natal 2018 150,00 €  

Encontro de Concertinas e Rusgas 22-04-2018 140,00 €  

Formação 2018 1 000,00 €  

TOTAL  1 290,00 €  

    

Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Cristelo   
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Festa de Natal 2018 150,00 €  

TOTAL  150,00 €  

    

Associação Cultural, Desportiva e Social de Parada   

Desfolhada - Outubro 2018 150,00 €  

Celebrar Outono - passeio ecopista 40,00 €  

Apoio excecional transporte 250,00 €  

TOTAL  440,00 €  

    

Associação Cultural, Desportiva e Social de Padornelo   

Desfolhada 14/10/2018 150,00 €  

Festa de S. Martinho 10/11/2018 80,00 €  

Festa de Natal 16/12/2018 100,00 €  

Realização de trilhos pedestre  100,00 €  

Participação no Festival de Teatro Amador da Barca 9 a 25 

Nov. 80,00 €  

21º Encontro de Janeiras Satão - Viseu 80,00 €  

Aquisição de sistema de som  135,00 €  

TOTAL  725,00 €  

    

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Rubiães   

Festa do Milho 18-01-2018 250,00 €  

Aquisição e reparação de trajes e apoio excecional ao 

transporte 430,00 €  

Aquisição de mobiliário e reparações 160,00 €  

Festival de Folclore de 2017 580,00 €  

TOTAL  1 420,00 €  

    

Associação Fidalguinhos de Infesta   

Passeio Convívio dos Emigrantes 140,00 €  

TOTAL  140,00 €  

    

Associação "A Cividade"   

Desfolhada 22-09-2018 125,00 €  

S. Martinho 11-11-2018 80,00 €  

TOTAL  205,00 €  

   

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Mozelos   

14º Encontro de Grupos de Musica Tradicional - 14 Out. 2018 800,00 €  

4º Encontro de Grupos de Cantares de Natal - 15 Dez. 2018 700,00 €  

TOTAL  1 500,00 €  
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Clube de Natação e Cultura   

Ensino da patinagem artística 850,00 €  

TOTAL 850,00 €  

TOTAL: 6 720,00 € 

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

associativismo cultural (parecer II/2018), no valor global de € 6 720,00 (seis mil setecentos e vinte euros), 

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

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

OUSAM – PEDIDO DE APOIO 

Ponto 08: Apreciação, discussão e votação de pedido do OUSAM, de subsídio anual repartido, que se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

“O OUSAM atravessa um momento bastante conturbado em termos financeiros.  -------------------------------------  ----  

As valências que detém e coordena acarretam encargos mensais avultados e os protocolos de financiamento da 

Segurança Social não compensam todo o público apoiado pela instituição. No SAD - Serviço de Apoio ao Domicilio, 

por exemplo, o OUSAM serve, diariamente, 35 utentes. O protocolo da segurança social subsidia apenas 19. Esta 

situação provoca o não encaixe de uma receita mensal que rodaria os 5230 euros. Acresce ainda o pagamento 

antecipado de todas as despesas do CLDS 3G, que provoca na tesouraria da instituição um défice de mais de 

60.000 euros. Adiantamos, de salários das 3 técnicas, só de julho a dezembro 2018, cerca de 46.840 euros. Por 

via desta situação, não conseguimos pagar os encargos do presente mês e os salários do mês de fevereiro das 

técnicas do CLDS. Assim, vimos solicitar a V. Exa a concessão de um subsídio, de 1.500 euros mês, até ao fim do 

ano civil, para ajudar a reduzir o défice do corrente ano e assegurar a continuidade do bom funcionamento da 

instituição”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao OUSAM – Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo um 

subsídio no valor de € 10 000,00 (dez mil euros), destinado a apoiar a recuperação da situação financeira 

da Instituição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O subsídio será pago mediante a celebração de protocolo. ----------------------------------------------------------  

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – SPORTING CLUBE COURENSE 

PONTO 09: Ratificação de despacho do presidente da Câmara de isenção de pagamento de taxas devidas 

por vistoria e emissão de alvará de licença de utilização, para o Recinto Desportivo, inscrito na matriz 

predial urbana da União das Freguesias de Paredes de Coura e Resende, sob o artigo 941, e propriedade 

do Sporting Clube Courense. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem a seguinte informação técnica: “O requerente solicita a isenção das taxas para efeito de vistoria e emissão da 

licença de utilização para o Recinto Desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

As isenções e reduções previstas no presente regulamento foram ponderadas em função da manifesta relevância 

da atividade desenvolvida pelos sujeitos passivos que delas beneficiam, assim como dos objetivos sociais e de 

desenvolvimento que o município visa promover e apoiar, no domínio da prossecução das respetivas atribuições, 

designadamente nas de natureza cultural, de apoio a estratos sociais desfavorecidos e disseminação dos valores 

locais.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim o presente pedido enquadra-se na alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 8.º do Capítulo II do Regulamento 

Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação – 2010, pelo que considero que o presente pedido poderá ser 

deferido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de isenção de pagamento 

de taxas devidas por vistoria e emissão de alvará de licença de utilização, ao prédio sito no Testo, inscrito 
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na matriz predial urbana da União das Freguesias de Paredes de Coura e Resende, sob o artigo 941, e 

propriedade do Sporting Clube Courense.-------------------------------------------------------------------------------------------  

AÇÃO SOCIAL 

ACAPO – DELEGAÇÃO DE VIANA DO CASTELO 

Ponto 10: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da ACAPO, para comparticipação no 

pagamento das rendas, relativa ao ano de 2018, da sede da delegação local de Viana do Castelo, que se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

 “A ACAPO é uma associação nacional, representada em Portugal por várias delegações, nomeadamente em 

Viana do Castelo, apoiando todas as pessoas cegas e com baixa visão do distrito. Temos como missão, “Defender, 

representar e promover o empoderamento dos deficientes visuais portugueses, a nível nacional e internacional, 

garantindo a sua plena participação e exercício da cidadania, através de uma intervenção especializada em todo 

o território nacional e de uma consistente atuação internacional” e como visão “Assumirmo-nos como a instituição 

de referência na área da deficiência visual na comunidade envolvente, estabelecendo-nos como os seus principais 

parceiros chave, em prol da inclusão das pessoas cegas e de baixa visão”. ---------------------------------------------  ----  

A delegação de Viana do Castelo encontra-se no distrito há mais de 18 anos, tendo acordo de cooperação com a 

Segurança Social desde 2002. Tem evoluindo ao nível dos serviços e das parcerias realizadas de forma a 

proporcionar uma intervenção maior e mais eficiente, dado o número crescente de clientes, que neste momento 

rondam as 122 pessoas referenciadas em todo o distrito. ---------------------------------------------------------------------  ----  

No concelho de Paredes de Coura, temos referenciadas 2 pessoas, aos quais temos vindo a prestar alguns apoios 

pontuais, não estando atualmente em curso nenhum plano de intervenção. ----------------------------------------------  ----  

Recentemente, a delegação está em contacto com uma IPSS do concelho, que nos referenciou dois possíveis 

utentes, estando a aguardar a pertinência do nosso apoio e a aceitação familiar do mesmo. Recebemos contacto 

de uma família a pedir apoio, estando, neste momento, a tomar as diligências necessárias.  -----------------------  ----  

Como serviços disponíveis, a delegação possui as seguintes áreas de intervenção:  ---------------------------------  ----  

Atendimento e acompanhamento psicossocial: Serviço Social e Serviço de Psicologia. ------------------------------  ----  

Reabilitação/Habilitação: Serviço de Orientação e Mobilidade, Reabilitação Psicomotora, Atividades de Vida Diária 

e Serviço de Braille e Informática. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

Para assegurar a prestação destes serviços, além dos colaboradores da área administrativa, a delegação conta 

com uma equipa multidisciplinar, constituída por uma Assistente Social, uma Psicóloga, uma Técnica de 

Reabilitação Psicomotora, uma Técnica de Orientação e Mobilidade e um Técnico de Informática e Braille. ----  ----  

Todo este trabalho é realizado de acordo com as necessidades dos clientes, e em intervenções estruturadas, com 

contratos de prestação de serviços e planos individuais, tudo com a máxima participação e envolvimento do cliente. 

A intervenção é realizada no contexto da necessidade do cliente, nomeadamente, domicílio, local de trabalho, 

estabelecimento de ensino, áreas envolventes e/ou de interesse e também em sede de delegação, articulando 

com todas as entidades necessárias à otimização de cada apoio. Este método de trabalho está presente desde o 

início da intervenção da delegação no distrito de Viana do Castelo. --------------------------------------------------------  ----  

É também serviço da delegação e, numa perspetiva de otimização dos recursos com intervenção direta ou indireta 

com a deficiência visual, a realização de ações de sensibilização/informação para as entidades públicas e privadas 

e para diferentes públicos-alvo, que manifestem interesse em saber como interagir relativamente à deficiência 

visual.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

É importante referir que a ACAPO é certificada pela norma ISO:9001, no domínio da representação dos interesses 

das pessoas com deficiência visual a nível nacional e internacional.  ------------------------------------------------------  ----  
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“À semelhança dos anos anteriores, a delegação de Viana do Castelo da ACAPO pede a colaboração no apoio da 

renda da instituição referente ao ano de 2018. O valor do contributo é de € 67,50, mensais. Perfaz um montante 

de € 810,00. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a delegação da ACAPO de Viana do Castelo, no pagamento das 

rendas das instalações da delegação, em Viana do Castelo, relativas ao ano de 2018, no valor de € 810,00 

(oitocentos e dez euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O subsídio será pago mediante a apresentação dos comprovativos de pagamento das rendas. ----------------  

 

COMPARTICIPAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE JARDIM DE INFÂNCIA – DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO  

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação da proposta de comparticipação de frequência de jardim de 

Infância - despesas de alimentação – anos letivos de 2016/2017, setembro de 2016 a julho de 2017, 

2017/2018 de setembro de 2017 a julho de 2018, nos termos do artigo 6º, do Regulamento de Apoio à 

Natalidade, à Família e à População Idosa de acordo com a informação do Serviço de Ação Social. ----------  

Informa-se que relativamente aos processos de comparticipação de frequência de Jardim de Infância - Despesas 

de Alimentação, nos termos do artigo 6º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 

foi apurado, no ano letivo de 2016/2017, o valor de € 921,51, correspondente a 9 crianças beneficiárias e no 

ano letivo de 2017/2018, o valor de € 1 004,97, correspondente a 7 crianças beneficiárias. ------------------------  

Os processos encontram-se instruídos em conformidade e cada comparticipação foi calculada mediante o escalão 

de abono de família e despesas de alimentação pagas pela família, conforme previsto no respetivo Regulamento.  

Anexam-se mapas, onde constam os dados e valores correspondentes a cada beneficiário, que ficam a fazer parte 

integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 1 926,48 (mil novecentos 

e vinte e seis euros e quarenta e oito cêntimos), relativo a comparticipação de despesas de alimentação, 

de crianças, nos anos letivos de 2016/2017, setembro de 2016 a julho de 2017, 2017/2018 de setembro de 

2017 a julho de 2018, constantes do mapa anexo que fica a fazer parte integrante desta ata, que frequentam 

jardim-de-infância, nos termos do artigo 6º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População 

Idosa”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APOIO À HABITAÇÃO PARA ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio para beneficiação da habitação requerida 

por Ermelinda Fernandes de Sá, Cachada, Parada, nos termos do Regulamento de Apoio à Habitação 

Degradada para Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Paredes e de acordo com o relatório do 

Gabinete de Ação Social, que se anexa e fica a fazer parte integrante desta ata e o relatório da Divisão de 

Obras Municipais, que a seguir se transcreve. -------------------------------------------------------------------------------------  

“1 – Identificação da requerente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nome: Ermelinda Fernandes de Sá --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Morada: Estrada da Cachada, nº 318 – Parada – Paredes de Coura ------------------------------------------------------------  

2 – Apoio Proposto (alínea a), n.º 1.1, Art.º 5º, do Regulamento de Apoio à Habitação) - Apoios financeiros: --------  

Após deslocação ao local e de acordo as carências apresentadas, verifica-se a necessidade de atribuir materiais 

para a beneficiação da habitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O material proposto será: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento de materiais de revestimento de pavimentos, paredes e tetos; fornecimento de materiais de 

acabamento e equipamento sanitário, incluindo tinta para pintura interior. Fornecimento de material para revestir 

parcialmente as paredes da cozinha.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Fornecimento e colocação parcial de caixilharia exterior e porta interior.  ----------------------------------------------------  

- Fornecimento de termoacumulador. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – Apoio Proposto (alínea b), n.º 1.2, Art.º 5º, do Regulamento de Apoio à Habitação) – Prestação de serviços: --  

Elaboração de projeto para a execução de instalação sanitária no espaço interior da habitação. ------------------------  

4 – Elementos complementares do processo (n.º 2, Art.º 7º, do Regulamento de Apoio à Habitação)  ----------------  

Para dar resposta ao apoio proposto, foi elaborado uma quantificação e estimativa dos custos com os seguintes 

valores: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL VALOR (c/ IVA à taxa de 23%) 
- Material de acabamento para paredes, pavimentos e tetos; fornecimento de 
equipamento sanitário e cozinha. Execução das redes interiores de 
abastecimento de água, esgotos e eletricidade. (Matricoura) 

693,90€ 

- Fornecimento e colocação de uma porta de interior. (Manuel Eduardo S. 
Teixeira) 

285,00€ 

- Caixilharias exteriores em alumínio lacado. (Carlos Martins); 1 061,49€ 
- Fornecimento de termoacumulador 30 litros (José Luís Gonçalves Caselhos) 122,00€ 

Total c/ IVA 2 162,39€ 
5 – Conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, propõe-se como tipo de apoio social a prestar à requerente Ermelinda Fernandes de Sá, 

residente na Estrada da Cachada, nº 318, freguesia de Parada, o fornecimento de diversos materiais no valor total 

de 2.162,39€ (IVA incluído à legal em vigor). -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado por unanimidade, autorizar o apoio solicitado para beneficiação da habitação António 

Ermelinda Fernandes de Sá, residente em Cachada, Parada, no valor total de € 2 162,39 (dois mil cento e 

sessenta e dois euros e trinta e nove cêntimos), com o IVA incluído, de acordo com os relatórios do 

Gabinete de Ação Social e da Divisão de Obras e Serviços Municipais, que se anexam e ficam a fazer parte 

integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

REDUÇÃO DE PAGAMENTO TAXAS DE CONSTRUÇÃO – ANABELA BRITO ALVES MARTINS  

PONTO 13: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Anabela Brito Alves Martins, para redução 

de pagamento taxas de construção a levar a efeito na união das freguesias de Bico e Cristelo. ----------------  

Anabela Brito Aves Martins, na qualidade de titular do processo de obras n. LED-HAB – 19/2018, referente à obra 

que pretende levar a efeito na estrada de São Miguel, da União das freguesias de Bico e Cristelo, requer nos 

termos da alínea d) do nº 2 do artigo 9º, do capitulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e 

Edificação, se digne autorizar a redução da taxa devida pela emissão do Alvará de Licença de Construção. --------  

Declara não ter beneficiado desta disposição regulamentar, por se tratar da sua primeira habitação. ------------------  

Junta Certidão de Património.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O técnico superior da DPU deu a informação com o seguinte teor: “O presente pedido enquadra-se na alínea d) 

do n.º 2 do artigo 9.º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação – 2010. -----  

Os requerentes declaram tratar-se da sua primeira habitação pelo que considero que o presente pedido poderá 

ser deferido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica e com o disposto no n.º 2 do artigo 

9º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, autorizar a redução das 

taxas municipais de construção a levar a efeito na União das freguesias de Bico e Cristelo, Paredes de 

Coura, ao titular do processo de obras n.º LEDI 19/2018, Anabela Brito Alves Martins, residente na União 

das freguesias de Bico e Cristelo, Paredes de Coura”. -------------------------------------------------------------------------  
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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. --------------------------------------------  


