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Ata n.º 14/2019 da reunião ordinária realizada no dia 09 de julho de 2019 iniciada às 10h30m e concluída às 

12h30m. 
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ABERTURA 

No dia nove do mês de julho 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 13/2019, da reunião ordinária de 25-06-2019, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 13/2019, da reunião ordinária de 25-06-2019. ---------------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 28-06-

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: 7 339,37€ sete mil trezentos e trinta e nove euros e trinta e sete 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 289 321,10€ duzentos e oitenta e nove mil trezentos e vinte e um 
euros e dez 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  

Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 22 488,84€ vinte e dois mil quatrocentos e oitenta e oito euros e 
oitenta e quatro cêntimos 
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Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 114 618,07€ cento e catorze mil seiscentos e dezoito 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) 1 196,93€ 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) 174 617,01€ cento e setenta e quatro mil seiscentos e dezassete 
euros e um cêntimo 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 58 629,69€ cinquenta e oito mil seiscentos e vinte e nove euros e 
sessenta e nove cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 601 217,82€ seiscentos e um mil duzentos e dezassete euros e 
oitenta e dois 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) 26 458,69€ vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e 
sessenta e nove cêntimos 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – TRANSPORTE DO CAO 

PONTO 03: - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio no transporte do CAO, que se transcreve 

“No seguimento do apoio prestado pela Câmara Municipal ao transporte dos utentes do CAO, venho, pela presente, 

solicitar a V. Ex. cia a melhor atenção para o pedido de prorrogação do referido do apoio, por tempo indeterminado. 

Este pedido surge com a dificuldade com que nos deparamos na elaboração dos circuitos a realizar por todo o 

concelho para a recolha dos utentes, bem como no ajuste do pessoal que temos ao serviço para a realização dos 

mesmos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os utentes do CAO residem em diversas freguesias e distantes umas das outras. Tal situação obriga à realização 

de dois circuitos, um pela parte norte do concelho e outro na parte sul. Com o transporte a ser elaborado pelos 

colaboradores do CAO, os utentes ficam com muito pouco tempo disponível para as atividades, dado que a 

chegada dos últimos utentes às instalações ocorreria pelas 10,00h. Da parte de tarde, a distribuição teria de iniciar 

às 15,45h. Esta situação impede a realização de algumas atividades, com prejuízo para a qualidade de vida dos 

nossos utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perante esta situação solicitamos a V/ melhor atenção para o assunto, no sentido de a Câmara Municipal 

comparticipar um dos circuitos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto solicitamos a V/ melhor compreensão para o assunto. --------------------------------------------------------  

Agradecemos desde já toda a generosidade e apoio que tem sido concedido aos que mais precisam. ----------------  

Informação administrativa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o pedido de prorrogação de pagamento de apoio no transporte do CAO, pela Santa Casa da 

Misericórdia por tempo indeterminado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. ratifique os pagamentos efetuados relativos ao transporte de utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da 

Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Coura, de janeiro e fevereiro ao Centro Interparoquial e Social de 

Mozelos no valor de € 168,00 (cento e sessenta e oito euros) e de janeiro ao Centro Paroquial e Social de S. 

Bento, no valor global de € 726,00 (setecentos e vinte e seis euros); ---------------------------------------------------------  

2. aprove o apoio para o ano de 2019 na sequência do pedido da Santa Casa da Misericórdia, mantendo o pagamento 

às instituições: Centro Interparoquial e Social de Mozelos e Centro Paroquial e Social de S. Bento, no valor de 

€ 0,50 (cinquenta cêntimos) por quilómetro, relativo ao circuito da parte sul do concelho que abrange as 

freguesias de Agualonga, Coura, Cossourado, Formariz e Mozelos. ----------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar os pagamentos efetuados relativos ao transporte de utentes do 

Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Coura, de janeiro e 

fevereiro ao Centro Interparoquial e Social de Mozelos no valor de € 168,00 (cento e sessenta e oito euros) 

e de janeiro ao Centro Paroquial e Social de S. Bento, no valor global de € 726,00 (setecentos e vinte e seis 

euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio para o ano de 2019, mantendo o pagamento às 

instituições: Centro Interparoquial e Social de Mozelos e Centro Paroquial e Social de S. Bento, no valor 

de € 0,50 (cinquenta cêntimos) por quilómetro, relativo ao circuito da parte sul do concelho que abrange 

as freguesias de Agualonga, Coura, Cossourado, Formariz e Mozelos, na sequência do pedido da Santa 

Casa da Misericórdia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO DE 2019 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

PONTO 04 Apreciação, discussão e votação do pedido de subsídio para a realização das festas do 

Concelho de 2019, apresentado pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do 

Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra de acordo com orçamento que se transcreve: -------------  

Orçamento das festas do Concelho de 2019 

Conjuntos musicais € 14 420,00 

Bandas musicais € 16 600,00 

Grupos de bombos € 3 200,00 

Ranchos Folclóricos € 3 000,00 

Grupos de bombos  

Festa do Imigrante € 2 500,00 

Cortejo Etnográfico € 11 900,00 

Luz, som e palcos € 5 100,00 

Outros (cartazes, divulgação, licenças e seguros, cadeiras, refeições dos grupos 
GNR, diversos) 

€ 11 900,00 

Total € 68 620,00 

“Foi deliberado, unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 68 620,00 (sessenta e oito mil seiscentos 

e vinte euros) à Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das 

Terras de Coyra, destinado a custear as despesas com realização das Festas do Concelho de 2019, 

conforme orçamento apresentado, tendo em conta que a Associação tem como objetivo potenciar o 

processo de melhoria das condições imateriais e materiais de vida através de ações e projetos que 

envolvam vários agentes nomeadamente no âmbito cultural. ----------------------------------------------------------------  

 -------- O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo entre as partes.” --------  
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LANDRA – FESTAS DO CONCELHO – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido de isenção de pagamento de taxas de 

licenciamento das Festas do Concelho/2019, requerido pela Landra - Associação Para Promoção da Cultura 

e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra. -----------------------------------------------------------------------  

A LANDRA - Associação para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, 

contribuinte 513806946, com sede em Largo Visconde Mozelos, Paredes de Coura, na qualidade de entidade 

organizadora das Festas do Concelho do ano de 2019, requer isenção de pagamento de taxas pelo respetivo 

licenciamento para a realização das Festas do Concelho, que têm lugar nos dias 7 a 11 de agosto. -------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas de licenciamento das Festas do Concelho, 

requerido pela Landra - Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das 

Terras de Coyra, nos termos do nº 3, artigo35º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA –FEIRA DE PADORNELO/2019 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de pedido de interrupção de trânsito normal em via pública 

para a Recriação da Feira de Padornelo/2019. --------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Padornelo foi presente um requerimento para emissão de 

licença para interrupção de trânsito normal em via pública, no dia 20 de julho, das 07h00 às 20h00m, para a 

realização da Recriação da Feira de Padornelo/2019. --------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, 

conjugado a alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo 

Comandante do Posto da GNR, de Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. ------------------------  

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, 

no entanto, nos termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência 

da câmara municipal, do concelho onde a atividade se realiza autorizar. Perante o exposto considero que se deve 

levar à próxima reunião do executivo para ratificar. -----------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para Recriação da Feira de Padornelo/2019, dia 20 de julho”. -----------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – NOSSA SENHORA DAS ANGÚSTIAS/2019 

PONTO 07: Ratificação de despacho de autorização de pedido de interrupção de trânsito normal em via 

pública para a Recriação da Feira de Padornelo/2019. ---------------------------------------------------------------------------  

Pela Confraria de Nossa Senhora das Angústias foi presente um requerimento para emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, nos dias 05 de julho, das 21h30 às 22h30 e dia 07 de julho, das 

15h30 às 16h30, para a realização das festividades em honra de Nossa Senhora das Angústias/2019. ---------------  

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, 

conjugado a alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo 

Comandante do Posto da GNR, de Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. ------------------------  

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, 

no entanto, nos termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência 

da câmara municipal, do concelho onde a atividade se realiza autorizar. Perante o exposto considero que se deve 

levar à próxima reunião do executivo para ratificar. -----------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização das festividades em honra de Nossa Senhora das Angústias/2019”. ---------------------  
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PONTO 08: Tomar conhecimento do edital das deliberações da Assembleia Municipal, da sua sessão 

ordinária realizada em 28-06-2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------  

REABILITAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE S. MARTINHO, EM COURA 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação da proposta de apoio financeiro à Associação Desportiva e 

Cultural de S. Martinho de Coura para reabilitação do polidesportivo. ----------------------------------------------------  

“Considerando o pedido efetuado pela Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Coura, na qualidade de 

promotor do projeto a candidatar ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID 2018) para 

“Reabilitação do polidesportivo de S. Martinho de Coura, em Coura, propõe-se a aprovação do apoio financeiro 

pelo valor máximo de € 19 824,00 (dezanove mil oitocentos e vinte e quatro euros), correspondente a 47,6 % do 

total do investimento do projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio financeiro pelo valor máximo de 19 824,00 

(dezanove mil oitocentos e vinte e quatro euros), à Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de 

Coura, para reabilitação do polidesportivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

REVISÃO AO PDM 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de proposta de alteração do Plano diretor Municipal, conforme 

informação que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Para 

atingir os objetivos que a seguir se expõe, em cumprimento da estratégia do Município, decorre a necessidade de 

proceder à alteração do PDM.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 119.º, ambos do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, informa-se o seguinte: -------------------------------------------------------------------------  

a) objetivos a prosseguir com a Alteração do PDM [RJIGT, artigo 6.º, n.º 3, alínea a)] -------------------------------  

1. A necessidade de submeter até 30 de setembro de 2019 ao Norte 2020 (aviso n.º norte-53-2019-11) uma 

candidatura, no âmbito do apoio à localização de empresas, que visa a ampliação da Zona Industrial de 

Formariz, passando a integrar áreas contiguas atualmente com ocupação florestal servidas atualmente 

por todas as infraestruturas necessárias; ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Alteração ao ponto ii) da alínea c) do artigo 82.º do Regulamento do PDM, aplicável à UOPG 3 – Campo de 

Golfe, de modo a permitir que a sua execução se faça em diferentes Unidades de Execução e não apenas 

com o recurso à figura do Plano de Pormenor, considerando a dimensão da mesma; --------------------------  

3. Alteração da redação do Regulamento do PDM no que diz respeito ao número de pisos e altura da fachada, 

designadamente, à referência feita em várias normas à altura de 9 metros permitida para as edificações 

em solo rural. Não obstante esta questão poder ser enquadrada no âmbito da simples correção material 

– uma vez que o que se verifica é uma nem sempre fiel redação dos preceitos que espelhem os objetivos 

previamente definidos nos documentos que constituem o plano, como é o exemplo do seu relatório de 

fundamentação – atendendo à necessidade de efetuar as duas anteriores alterações, consideramos mais 

adequado submeter a questão a um mais amplo escrutínio, reforçando a transparência do procedimento; 

- Refira-se, por último, que as três alterações propostas, do ponto de vista dos seus objetivos e fundamentos, 

revelam-se necessárias à clarificação e execução do plano, sem, por outro lado, introduzirem quaisquer alterações 

ao modelo de desenvolvimento territorial, ao modelo de ordenamento ou mesmo à estratégia municipal.  -----------  

b) Os prazos de elaboração da Alteração do PDM (RJIGT, artigo 76.º, n.º1) até 31 de dezembro de 2019: 

1.ª fase: Proposta de Alteração do PDM - (após conclusão do período de participação preventiva); --------------------  

2.ª fase: Proposta Final da Alteração do PDM - (após ponderação dos resultados da discussão pública); ------------  
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c) O prazo do período de participação (RJIGT, artigo 76.º, n.º 1 e artigo 88.º, n.º 2) - 15 dias (após publicação 

da deliberação no Diário da República - 2.ª série, divulgação na comunicação social, na plataforma 

colaborativa de gestão territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal) para a formulação de 

sugestões e para a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas 

no âmbito do respetivo procedimento de elaboração. ---------------------------------------------------------------------------  

d) A qualificação para efeitos de Avaliação Ambiental Estratégica - AAE - da Alteração do PDMM (RJIGT, 

artigo 120.º, nºs 1 e 2) - Dispensa de realização da Avaliação Ambiental Estratégica. --------------------------------  

e) A deliberação será publicada na 2.ª série do Diário da República e divulgada através da comunicação 

social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio da internet da câmara municipal [RJIGT, 

artigo 76.º, n.º 1 e artigo 191.º, n.º 4, alínea c)]. -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar início ao procedimento de alteração do PDM, 

determinando a abertura de um período de participação pública pelo prazo de 15 dias seguidos, para a 

formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre questões que possam ser 

consideradas no âmbito do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 76.º 

conjugado com o nº 1 do artigo 119º, ambos do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. --  

Durante este prazo, todos os interessados podem participar por escrito, dirigindo as 

sugestões/observações ao Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, devendo ser entregues 

pessoalmente no Balcão Único ou remetidas por correio para Município de Paredes de Coura, apartado 6, 

4941-909 Paredes de Coura, ou ainda para o endereço de correio eletrónico geral@paredesdecoura.pt.-----  

Os interessados poderão consultar os elementos disponíveis nos serviços de atendimento e na página da 

internet da Câmara Municipal de Paredes de Coura - www.paredesdecoura.pt. ----------------------------------------  

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


