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Ata n.º 12/2019 da reunião ordinária realizada no dia 11 de junho de 2019 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h00m. 
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ABERTURA 

No dia onze do mês de junho 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, 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta da vereadora Maria José Brito Lopes Moreira, 

ausente em Bordéus, França (Feira de Cenon), em representação do município. -------------------------------------  

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 11/2019, da reunião ordinária de 28-05-2019, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 11/2019, da reunião ordinária de 28-05-2019, 

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

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 07-06-

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: 10 148,22€ cinco mil e cinquenta e cinco euros e um cêntimo 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 47 834,33€ quarenta e sete mil oitocentos e trinta e quatro euros e trinta 
e três 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) € 
 

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) 31 303,37€ trinta e um mil trezentos e três euros e trinta 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) 1 196,93€ 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) 24 741,19€ vinte e quatro mil setecentos e quarenta e um euros e 

dezanove cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 28 494,82€ vinte e oito mil quatrocentos e noventa e quatro euros e 

oitenta e dois cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 605 417,70€ seiscentos e cinco mil quatrocentos e dezassete euros e 

setenta 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) 37 458,09€ trinta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e nove 

cêntimos 

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO  

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação de requerimento de Armando Manuel da Cunha Alves para 

destaque de parcela de terreno e emissão de certidão. -------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento com o seguinte teor:  ---------------------------------------------------------------------------------  

“Susana Mendes, NIF 228 449 707, com domicílio profissional no Largo Hintze Ribeiro, Loja 38, na freguesia e 

concelho de Paredes de Coura, na qualidade de Solicitadora de Armando Manuel da Cunha Alves, contribuinte n° 

101 030 002, residente em 153 Bis, Boulevard Henri Sellier Suresnes, 92150, França, vem referir que Armando 

Manuel da Cunha Alves é proprietário do seguinte:  -------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Prédio Misto, denominado “Casa de Morada”, composto de cave, rés-do-chão e 1.° andar para habitação e 

rossios, sito no lugar da Estrada, na União de freguesias de Formariz e Ferreira, concelho de Paredes de Coura, 

com a área total constante da Conservatória do Registo Predial de 3.950m2, a confrontar de Norte com Teófilo 

Barbosa Fernandes e outro, do Sul com Estrada Nacional, do Nascente com Caminho e Herdeiros de João Veiga 

e outro e de Poente com Abílio da Silva e Sousa, inscrito na respetiva matriz predial urbana da União de freguesias 

de Formariz e Ferreira sob o artigo 1502, o qual teve origem no artigo 411 urbano da extinta freguesia de Formariz 

e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 1477 da União de freguesias de Formariz e Ferreira, o 

qual teve origem no artigo 569 rústico da extinta freguesia de Formariz, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Paredes de Coura sob o nº 431 (Formariz).  -----------------------------------------------------------------------------  

Após o levantamento topográfica a área total correta passou a ser de 4 546m2. ---------------------------------------------  

O requerente vem requerer parecer favorável para desanexar uma parcela de terreno para construção do referido 

prédio misto, da seguinte forma:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Parcela a desanexar: Artigo Rústico 1477 da U.F., o qual teve origem no artigo 569 rústico da extinta freguesia 

de Formariz, com as seguintes características: Área Total: 2 144m2 Confrontações: Norte: Teófilo Barbosa 

Fernandes e outro; Sul; Estrada Nacional; Nascente: Caminho e Herdeiros de João Veiga e outro; Poente: 

Armando Manuel da Cunha Alves. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por conseguinte o prédio urbano, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 1 502 da U.F., o qual teve origem 

no artigo 411 urbano da extinta freguesia de Formariz após a desanexação passará a ter as seguintes 

características: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Área Total: 2 402m2;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

S.C.: 185,50m2;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

S.D.: 2 214,50m2  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Confrontações: Norte: Teófilo Barbosa Fernandes e outro; Sul: Estrada Nacional; Nascente: Armando Manuel da 

Cunha Alves; Poente: Abílio da Silva e Sousa.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Junta: Certidão Predial, duas cadernetas prediais e levantamentos topográficos,  ---------------------------------  

 -------- Tem em anexo a informação técnica do responsável pelo Urbanismo, de 06-06-2019. ---------------------------  

Em conformidade com o disposto no n.º 4 do art.º 6º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro estão reunidas as condições de destaque, dado que 

ambas as parcelas confrontam com arruamentos públicos. -------------------------------------------------------------------  

Deste modo considero não haver inconveniente na emissão da certidão solicitada. De acordo com o n.º 7 do já 

referido artigo, o condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos números 

5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser 

licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. ------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, nos termos da informação técnica, aprovar o destaque da parcela com a 

área de 2 144m2 m², a confrontar de norte com Teófilo Barbosa Fernandes e outro, sul com Estrada 

Nacional, nascente com caminho e herdeiros de João Veiga e outro, poente com Armando Manuel da Cunha 

Alves, do prédio sito no lugar de Estrada, na União das freguesias de Formariz e Ferreira, inscrito na 

respetiva matriz predial urbana da União de freguesias de Formariz e Ferreira sob o artigo 1502, e na matriz 

predial rústica sob o artigo 1477 da União de freguesias de Formariz e Ferreira, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Paredes de Coura sob o nº 431 (Formariz), com a área total de 4 546 m2.  ----------  

O prédio urbano fica com a área total de 2 402,00 m², a superfície coberta de 185,50 m2 e descoberta 

2 214,50 e confronta a norte Teófilo Barbosa Fernandes e outro, sul com Estrada Nacional, nascente com 

Armado Manuel da Cunha Alves, poente com Abílio da Silva e Sousa”. ---------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA INVESTIMENTO FINANCIADO POR EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO 

PRAZOS 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de proposta para autorização prévia da Assembleia Municipal 

sobre investimento a ser financiado por empréstimo de médio e longo prazos, até ao montante de 

€ 1 600 000,00, dado que este valor ultrapassa 10% das despesas de investimento previstas no Orçamento 

deste exercício económico (€ 3 930 500,00 x 0,10 = € 393 050,00). -----------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara propôs acorrer contração de um empréstimo bancário a médio e longo prazos, para 

financiar a obra de execução da ligação do Parque Empresarial de Formariz ao nó de Sapardos na A3, cujo 

processo já se encontra visado pelo Tribunal de Contas em 21/03/2019. A contração deste empréstimo é feita nos 

termos do nº 5 do art.º 49, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, correspondente à margem utilizável para 

endividamento a longo prazo, no total de € 1 649 100,00, reportado à data de 31-12-2018. -------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, por unanimidade, autorizar a contração de empréstimo de médio e longo 

prazos, para financiamento da obra de execução da ligação do Parque Empresarial de Formariz ao nó de 

Sapardos na A3, até ao montante de € 1 600 000,00 (um milhão e seiscentos mil euros) e, dado que este 

valor ultrapassa 10% das despesas de investimento previstas no Orçamento deste exercício económico 

(€ 3 930 500,00 x 0,10 = € 393 050,00), submetê-lo à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para 

autorização prévia.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de pedido de autorização de consulta de 

instituições bancárias para apresentação de propostas para contração de empréstimo a médio e longo 

prazos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se autorizar o Presidente da Câmara a desencadear o processo de consulta às seguintes instituições 

bancárias: Caixa Geral de Depósitos; Santander; Caixa de Crédito Agrícola, BPI; BIC; Novo Banco; BBVA e 

Millennium BCP, para posterior submissão à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o Presidente da Câmara a determinar o 

desencadeamento do processo de consulta às instituições bancárias para apresentação de propostas para 

contração de empréstimo, para posterior submissão à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos 

termos do nº 1, alínea f) e nº 4, do artigo 25º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------  

LANDRA – FESTA DA TRUTA – ISENÇÃO DE TAXAS 

PONTO 06: - Ratificação do despacho do presidente da Câmara de isenção de pagamento de taxas pelo 

licenciamento da Festa da Truta 2019, nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho e de pagamento de taxas de 

terrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do desenvolvimento Económico das Terras de Coyra solicita 

a isenção de pagamento das taxas para pelo licenciamento da Festa da Truta 2019, que terá lugar nos dias 31 de 

maio, 1 e 2 de junho, bem como autorização e isenção de pagamento de taxas de terrado. ------------------------------  

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

Gerais, ratificar o despacho do presidente da Câmara de isenção de pagamento de taxas pelo 

licenciamento da Festa da Truta 2019, realizada nos dias nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho e de pagamento 

de taxas de terrado, pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do desenvolvimento 

Económico das Terras de Coyra, considerando o evento uma excecional valia para a dinamização da 

atividade económica, bem como para a valorização dos produtos locais e para a atração turística ao 

concelho’. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO ANÓMALO DE ÁGUA – JORGE BARREIRO 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Jorge Miguel Fernandes Barreiro, 

residente Paredes de Coura a solicitar o ajustamento do tarifário de água aplicável a situação de consumo 

anómalo e involuntário de água (por fuga) e pagamento em prestações do valor em dívida. ----------------------  

Foi presente um requerimento de Jorge Miguel Fernandes Barreiro, consumidor nº 6941, relativamente à fatura do 

mês de outubro de 2018 em que houve um consumo excessivo de água pela existência de uma fuga na rede 

predial, ocorrida num cano subterrâneo, solicita o ajustamento da faturação no que respeita aos tarifários aplicados 

à água perdida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo uma informação do Serviço Jurídico, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -  

Foi deliberado, por unanimidade, com base na informação jurídica apresentada e considerando o caráter 

involuntário e excecional dos consumos em causa, autorizar o ajustamento do tarifário, mediante a 
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aplicação do 2.º escalão ao consumo anómalo de água verificado, ao mês de outubro de 2018, de acordo 

com os cálculos que se anexam a esta ata como seu documento, conforme requerido por Jorge Miguel 

Fernandes Barreiro, residente Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------------------------  

PAGAMENTO FRACIONADO DE CONSUMO ANÓMALO DE ÁGUA – MARIA JOSÉ BARBOSA PEREIRA 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Maria José Barbosa Pereira, residente 

Paredes de Coura a solicitar o ajustamento do tarifário de água aplicável a situação de consumo anómalo 

e involuntário de água (por fuga) e pagamento em prestações do valor em dívida. ----------------------------------  

Foi presente um requerimento de Maria José Barbosa Pereira, consumidora de água nº 2971, por consumo 

excessivo de água por fuga na rede predial, decorrente de uma avaria num autoclismo, solicita o ajustamento da 

faturação no que respeita aos tarifários aplicados à agua perdida, relativamente à fatura de outubro de 2018. -----  

Tem em anexo uma informação do Serviço Jurídico, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -  

Foi deliberado, por unanimidade, com base na informação jurídica apresentada e considerando o caráter 

involuntário e excecional dos consumos em causa, autorizar o ajustamento do tarifário, mediante a 

aplicação do 2.º escalão ao consumo anómalo de água verificado, ao mês de outubro de 2018, de acordo 

com os cálculos que se anexam a esta ata como seu documento, conforme requerido por Maria José 

Barbosa Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MINUTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EXECUÇÃO PARA APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de Protocolo de Execução para Implementação do Programa 

de Apoio à Redução Tarifária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente a minuta do protocolo de Execução para Implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária, 

para aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), que estabelece os termos da parceria, no 

âmbito das suas atribuições e das atividades desenvolvidas, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte 

integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de Execução para Implementação do 

Programa de Apoio à Redução Tarifária, para aplicação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), 

que estabelece os termos da parceria, no âmbito das suas atribuições e das atividades desenvolvidas, que 

se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------  

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


