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Ata n.º 10/2019 da reunião ordinária realizada no dia 14 de maio de 2019 iniciada às 10h30m e concluída às 

12h00. 
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ABERTURA 

No dia catorze do mês de maio 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 DA ORDEM DO DIA 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 09/2019, da reunião ordinária de 30-04-2019, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 09/2019, da reunião ordinária de 30-04-2019. ---------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 10-05-

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

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: 5 055,01€ cinco mil e cinquenta e cinco euros e um cêntimo 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 149 564,87€ cento e quarenta e nove mil quinhentos e sessenta e quatro 
euros e oitenta 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) 2,00€ dois euros 
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  
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) 13 913,09€ treze mil novecentos e treze euros e nove 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 
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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) 1 196,93€ mil cento e noventa e seis euros e noventa e três cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 094,14€ quatro mil e noventa e quatro 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) 157 861,65€ cento e cinquenta e sete mil oitocentos e sessenta e um euros 

e sessenta e cinco cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 32 261,07€ trinta e dois mil duzentos e sessenta e um euros e sete 

cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 602 620,06€ seiscentos e dois mil seiscentos e vinte euros e seis 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) 37 483,09€ trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e três euros e nove 

cêntimos 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA – MINUTAS DOS CONTRATOS 

PONTO 03: Ratificação das propostas das 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 GALP Power, SA e EDP Comercial – Comercialização de Energia 

SA. ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----  

Anexam-se as minutas que fazem parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar as propostas das 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 GLAP 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 

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio monetário da Associação de Caça e Pesca 

de Paredes de Coura, para realização do convívio de pesca, no âmbito da Festa da Truta 2019. ----------------  

“A Associação de Caça e Pesca de Paredes de Coura, com sede no lugar de Amparo, Linhares, União das 

freguesias de Cossourado e Linhares, representada pelo presidente da direção em exercício, requer apoio 

monetário para levar a cabo a atividade de promoção da pesca no concelho de Paredes de Coura, em colaboração 

com o município, designadamente, o convívio de pesca no âmbito da Festa da Truta 2019. ------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 1 100,00 (mil e cem euros) à Associação 

de Caça e Pesca de Paredes de Coura, destinado à promoção das atividades de pesca no concelho de 

Paredes de Coura, em colaboração com o município, designadamente, o convívio de pesca no âmbito da 

Festa da Truta 2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PONTO 05: - Tomar conhecimento do edital das deliberações da Assembleia Municipal, da sua sessão 

ordinária realizada em 29-04-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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MOSTRA COURA – PEDIDO DE APOIO PARA A FEIRA MOSTRA 

PONTO 06: - Apreciação, discussão e votação de pedido de subsídio da Mostra Coura – Associação para 

a Promoção de Produtos Regionais do Alto Minho, para a realização da XXVI edição da Feira Mostra de 

Produtos Regionais do Alto Minho, dias 07, 08 e 09 de junho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- “A MostraCoura – Associação para a Promoção de Produtos Regionais Minho, vai realizar a XXIV Feira 

Mostra de Produtos Regionais do Alto Minho, nos próximos, dias 07, 08 e 09 junho 2019.  ------------------------------  

 -------- Ultimado o programa, com a respetiva animação, apuramos em definitivo a previsão de despesas do evento 

 -------- A realização deste evento importa o valor total de € 55 923,84. Vimos solicitar a V. Exa o apoio financeiro, 

para a concretização deste certame, que muito tem contribuído para a promoção e divulgação deste concelho nos 

últimos anos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORÇAMENTO 2019 

Tenda € 28 769,70 

stands € 3 936,00 

Pendões  € 1 968,00 

Promoções/Divulgação € 500,00 

Segurança € 1 682,64 

Animação músico Bruno Pereira € 180,00 

Fanfarra Káustica € 2 400,00 

Sete Saias € 4 568,00 

Banda da Caneca € 1 000,00 

Banda Vip € 4 452,00 

Ranchos € 1 550,00 

Alojamento artesãos € 1 980,00 

Som para conjunto € 1 537,50 

Sonorização espaço € 300,00 

SPA e seguros € 1 100,00 

Total € 55 923,84 

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Mostra Coura - Associação para a Promoção 

de Produtos Regionais do Alto Minho, para a realização da XXVI edição da Feira Mostra de Produtos 

Regionais do Alto Minho, nos próximos, dias 08, 09 e 10 de junho 2018, um subsídio até ao valor de 

€ 55 923,84 (cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e três euros e oitenta e quatro cêntimos)”. -------------  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo entre as partes”. ----------------  

MOSTRA COURA – FEIRA MOSTRA – ISENÇÃO DE TAXAS 

PONTO 07: - Apreciação, discussão e votação de pedido da Mostra Coura, para isenção de pagamento de 

taxas para realização da XXVI edição da Feira Mostra de Produtos Regionais do Alto Minho, dias 09, 10 e 

11 de junho. A MOSTRACOURA – Associação para a promoção de produtos regionais de Alto Minho solicita a 

isenção de pagamento das taxas pelos diversos licenciamentos da Feira Mostra/2019, que terá lugar nos dias 07, 

08 e 09 de junho de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 9º do Regulamento Municipal de Taxas e Tarifas 

Gerais, isentar a Mostra Coura – Associação para a Promoção de Produtos do Alto Minho, do pagamento 

das taxas referentes aos vários licenciamentos para realização da Feira Mostra de Produtos Regionais do 

Alto Minho nos próximos dias 07,08 e 09 de junho, atendendo à sua vigésima sexta edição e considerando 
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o evento uma excecional valia para a dinamização da atividade económica e artesanal, bem como para a 

valorização dos produtos locais e para a atração turística ao concelho’. -------------------------------------------------  

RESCISÃO DE CONTRATO DE CEDENCIA DE LOJA 

PONTO 08: - Apreciação, discussão e votação de pedido da rescisão de contrato de cedência da Loja nº 6, 

do Largo Hintze Ribeiro, que se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------  

“Vítor Emanuel Coelho da Cunha, na qualidade de titular do direito de ocupação da Loja nº 6, do Largo Hintze 

Ribeiro, na Vila de Paredes de Coura, propriedade deste município, vem solicitar a V/ Exª a rescisão do contrato 

de cedência de exploração da mesma, assinado em 30-03-2012, no final do mês de maio corrente. -------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a rescisão do direito de ocupação da Loja nº 6, do Largo Hintze 

Ribeiro, de que era titular do direito de ocupação, a partir de 31-05-2019. ------------------------------------------------  

CONCESSÃO DE TITULO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LOJA 

PONTO 09: - Apreciação, discussão e votação da proposta para atribuição de direito de ocupação de loja 

comercial no ramo de peixaria, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------  

“Nos termos do art.º 12º do Regulamento do Mercado, mediante arrematação em hasta pública, realizada em 15-

11-1993, aprovada em reunião do Executivo de 18-01-1993, foram atribuídas bancas para o exercício da atividade 

da venda de peixe, no Mercado Municipal de Paredes de Coura, a Maria Ascensão Pereira de Barros Souto, de 

Neves, Vila de Punhe e a Fernando Barros & Filhos, de Largo de S. João, Ponte de Lima, com ocupação e 

pagamento efetivo das taxas desde 7/04/1993. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência da obra de reabilitação do Mercado Municipal e espaço envolvente, consignada em 17/12/2018, foi 

disponibilizado a estes titulares do direito de ocupação das bancas, um local alternativo para o exercício da venda 

de peixe a título temporário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ademais o financiamento à recuperação daquele equipamento, implicou a alteração da finalidade de utilização do 

espaço que não se coaduna com a atividade da venda de peixe desempenhada por aquela empresa. ----------------  

Deu entrada um requerimento dirigido à Câmara Municipal de Maria Ascensão Pereira de Barros Souto, de Neves, 

Vila de Punhe, invocando a intenção de continuar a atividade de venda, contanto que dispõe de clientela própria 

há muito anos no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Torna-se, pois, necessário atribuir um espaço definitivo para albergar as duas bancas de venda de peixe e, 

encontrando-se disponível a loja nº 6, do Largo Hintze Ribeiro, com a área de 35m2, propriedade deste município 

e, indo de encontro ao vínculo previamente estabelecido e salvaguardando a legitima expetativa da requerente – 

que manifestou vontade de continuar ativa -, propõe-se que a Câmara Municipal autorize a cedência do direito 

ocupação a Maria Ascensão Pereira de Barros Souto, de Neves, Vila de Punhe. --------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, conceder o direito de ocupação da Loja Comercial número seis, do Largo 

Hintze Ribeiro, a Maria Ascensão Pereira de Barros Souto, de Vila de Punhe, para exercer a atividade de 

comércio de peixe, nas mesmas condições que detinha, ao abrigo do Regulamento do Mercado Municipal, 

e mediante o pagamento correspondente à taxa paga pelo direito às bancas do Mercado Municipal, 

atualizável de acordo com o já referido Regulamento do Mercado Municipal. ------------------------------------------  

LANDRA ASSOCIAÇÃO –– PEDIDO DE APOIO PARA FESTA DA TRUTA 

PONTO 10: - Apreciação, discussão e votação de pedido de subsídio para a realização da Festa da 

Truta/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, foi 

presente o pedido de apoio no valor de € 27 000,00, no âmbito do protocolo assinado, para a realização da Festa 

da Truta do ano de 2019.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em conta a valorização dos recursos 

gastronómicos de Paredes de Coura vitais para o fomento da atividade económica e dinâmica da produção 

local, atribuir à Landra - Associação para a Promoção de da Cultura e do Desenvolvimento Económico das 

Terras de Coyra, para a realização da Festa da Truta de 2019, a realizar nos próximos, dias 31 de maio, 01 

e 02 de junho de 2019, um subsídio até ao valor de € 27 000,00 (vinte e sete mil euros). ---------------------------  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo entre as partes”. ----------------  

AÇÃO SOCIAL 

APPACDM - APOIO NO TRANSPORTE PARA O ANO LETIVO DE 2019/2020 

PONTO 11: - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio a Transportes no ano letivo 2019/2020, 

para utentes oriundos de Paredes de Coura a frequentar estruturas da APPACDM – Associação Portuguesa 

de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. ----------------------------------------------------------------------------------  

“Vimos pelo presente solicitar a manutenção, para o próximo ano letivo 2019/2020, da colaboração que nos tem 

sido prestada por essa digníssima Câmara Municipal, ao nível do apoio aos transportes dos clientes oriundos 

desse concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o efeito e considerando a eficácia demonstrada, propomos que esse apoio se mantenha nos termos e moldes 

de funcionamento dos anos transatos. Mais informamos que os nossos clientes frequentam esta Instituição sem 

interrupção para férias de Carnaval, Páscoa e Natal, apenas deixam de necessitar do transporte durante o mês de 

agosto, pelo que agradecíamos que os passes tenham em consideração esta realidade. Solicitamos o apoio com 

início no dia 02 de setembro de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem uma informação do Serviço de Ação Social, que se anexa a esta ata como documento e dela faz parte 

integrante, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação do Serviço Municipal de Ação Social, manter 

o apoio para o próximo ano letivo de 2019/2020, na assunção dos encargos com o transporte em carreira 

de serviço público, de utente da estrutura da APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Deficientes Mental, em Areosa, Viana do Castelo, proveniente deste concelho de Paredes de 

Coura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO TAXAS DE VISTORIA E EMISSÃO DE ALVARÁ  

PONTO 12: - Apreciação, discussão e votação de requerimento da Freguesia de Coura, para isenção de 

pagamento de taxas devidas por vistoria e emissão de alvará de licença de utilização. ----------------------------   

Freguesia de Coura, com sede na rua da Igreja, Coura, requer, de acordo com a alínea e) do nº 1 do Art.º 8º, do 

capitulo II do regulamento Municipal de taxas de Urbanização e Edificação, a isenção de pagamento de taxas de 

vistoria e emissão de alvará de utilização ao polidesportivo, sito no lugar de Calados, para efeitos de instrução de 

processo de candidatura a financiamento do IPDJ. -----------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade autorizar o pedido de isenção de pagamento de taxas pela vistoria e 

emissão de licença de alvará de utilização ao polidesportivo, sito no lugar de Calados, freguesia de Coura. 

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, a reunião foi encerrada, pelo presidente, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  


