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Ata n.º 13/2019 da reunião ordinária realizada no dia 25 de junho de 2019 iniciada às 10h30 e concluída às 

11h30. 
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ABERTURA 

No dia vinte e cinco 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, 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 12/2019, da reunião ordinária de 11-06-2019, e nº 05/2019, da 

reunião extraordinária, de 21-06-2019, oportunamente distribuídas e dispensadas de leitura. -------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as atas números 12/2019, da reunião ordinária de 11-06-2019, e 

05/2019, da reunião extraordinária, de 21-06-2019. -------------------------------------------------------------------------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 21-06-

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: 2 155,20€ Dois mil cento e cinquenta e cinco euros e vinte cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 189 190,59€ Cento e oitenta e nove mil cento e noventa euros e cinquenta 
e nove 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) 7 139,39€ Sete mil cento e trinta e nove euros e trinta e nove 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 
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Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 113 251,31€ Cento e treze mil duzentos e cinquenta e um euros e trinta e 
um cêntimos 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 
cêntimos  

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 13 351,60€ treze mil trezentos e cinquenta e um euros e sessenta 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 
cêntimos 

Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 
Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 1 196,93€ 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) 409 935,72€ Quatrocentos e nove mil novecentos e trinta e cinco euros e 

setenta e dois 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) 606 903,50 seiscentos e seis mil novecentos e três euros e cinquenta 

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) 26 428,69€ Vinte e seis mil quatrocentos e vinte e oiro euros e sessenta 

e nove cêntimos 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

DIREÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA 

PONTO 03: - Apreciação, discussão e votação de pedido de pronúncia para efeitos de concurso público 

para atribuição de direito de prospeção e pesquisa de lítio, que se transcreve: ---------------------------------------  

“A DGEG no âmbito do procedimento legal e de acordo com o principio da transparência, de publicitação e difusão 

pública dos pedidos de revelação ou de aproveitamento de depósitos minerais, no âmbito do qual procede à 

audição dos municípios em cujo território se insere a área objeto desse pedido, vem pelo presente informar V. Exa. 

de que irá ser aberto concurso público para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais 

de lítio e minerais associados numa área situada no concelho de Paredes de Coura, no âmbito do qual se 

encontram acauteladas e salvaguardadas as questões técnicas, ambientais, territoriais, económicas e sociais. ---  

Para efeitos de pronúncia que V. Exa. entenda efetuar, apresenta-se a configuração desta área que irá ser objeto 

de concurso público para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de lítio e minerais 

associados, em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------  

“Antes da atribuição dos direitos de aproveitamento de recursos geológicos, a DGEG solicitou à Câmara Municipal 

de Paredes de Coura pronúncia uma vez que esta é uma entidade competente no domínio da proteção ambiental 

e da gestão territorial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Consideramos, após análise, que a vossa comunicação é lacónica e simplista uma vez que demarca a localização 

dos possíveis depósitos minerais, mas que não revela um nível de conhecimento existente sobre as várias jazidas 

nem apresenta um plano de viabilidade da exploração. E a situação ainda é mais incompreensível quando nem 

existe um pequeno estudo dos impactos ambientais decorrentes de uma possível exploração de lítio no nosso 

concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Consideramos que este processo pronúncia deveria ser precedido de um processo de diálogo e informação entre 

as entidades existentes. O que lamentavelmente não aconteceu. A DGEG apenas pretende uma pronúncia para 

legitimar o cumprimento processual legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto, consideramos que todo este processo não presta informações precisas e não é leal e democrático. 

E como não assegura responsabilidade social e ambiental nem se coaduna com a estratégia de desenvolvimento 

do nosso concelho, a nossa resposta é não.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste contexto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não dar parecer favorável à atribuição de 

direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de lítio e minerais associados na área situada no 

concelho de Paredes de Coura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO COM A RITMOS 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação de proposta de alteração ao protocolo com a RITMOS, que 

se anexa à transcreve, aprovado em reunião do Executivo de 30-04-2019: ----------------------------------------------  

Na sequência da implementação do Protocolo entre o Município de Paredes de Coura e a empresa RITMOS – 

Agenciamento e Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, para a realização do festival de Paredes de Coura no 

ano de 2019, verificou-se interesse em redefinir algumas das obrigações da Primeira Outorgante, constantes da 

cláusula 3ª do referido Protocolo, de modo a otimizar a concentrar os tipos de trabalho a executar por cada uma 

das partes, permitindo deste modo, uma maior eficácia e redução de custos. ------------------------------------------------  

Assim, propõe-se que o protocolo anteriormente acordado passe a ter nova redação consolidada, anexo a esta 

informação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se o protocolo, que fica a fazer parte integrante desta ata. ----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao protocolo com a RITMOS - 

Agenciamento e Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, para a realização do festival de Paredes de Coura 

no ano de 2019, aprovado em reunião do Executivo de 30-04-2019, que se anexa a esta ata e dela fica a 

fazer parte integrante”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

REDUÇÃO DE PAGAMENTO TAXAS DE CONSTRUÇÃO – CLÁUDIO MORAIS  

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Cláudio Amorim Brandão de Sousa 

Morais, para redução de pagamento taxas de construção a levar a efeito na união das freguesias de Paredes 

de Coura e Resende.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláudio Amorim Brandão de Sousa Morais, na qualidade de titular do processo de obras n. 29/2018, referente à 

obra que pretende levar a efeito no lugar de Nogueira, da União das freguesias de Paredes de Coura e Resende, 

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 nº 2 do art.º 9° do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação – 2010.---------  

O requerente declara 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 em União das freguesias de Paredes de Coura e Resende, 
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ao titular do processo de obras n.º LEDI 29/2018, Cláudio Amorim Brandão de Sousa Morais, residente na 

União das freguesias de Paredes de Coura e Resende. -------------------------------------------------------------------------  

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


