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ABERTURA 

 -------  No dia vinte e cinco do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, sob a presidência de Luísa Maria da Costa Gomes de Castro (PS), secretariada 

por Perfeita Barreiro de Araújo Esteves e Iolanda Maria Cerqueira Pereira, primeira e segunda 

secretárias, respetivamente, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto no artigo 28.º da Lei n.º 75/2013, de 02 de dezembro, convocada pelo edital do dia dezanove 

do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove. ----------------------------------------------------------------   

 

 ------- Registou-se a falta dos seguintes membros:  --------------------------------------------------------------  

 ------- Registou-se a falta dos seguintes membros: José Augusto Brito Pacheco (PS); Palmira Ribeiro 

da Costa (PS); Rosalina Maria Barbosa Martins (PS), Jorge Santos da Rocha (PS), presidente da junta 

da freguesia de Agualonga; Manuel Fernando Vaz Barbosa (PS), presidente da junta da freguesia de 

Padornelo; Sérgio Miguel Barbosa da Costa (PPD/PSD), presidente da junta da freguesia de Vascões; 

Laurentino Manuel Pereira Alves (Independente), presidente da união das freguesias de Cossourado e 

Linhares, que nos termos legais, procederam à respetiva justificação. -------------------------------------------   

 

 -------  Efetuada a chamada registou-se a presença dos seguintes membros: José Augusto Brito 

Pacheco (PS); Luísa Maria da Costa Gomes de Castro (PS); Manuel Pinheiro Monteiro (PS); João 

Manuel da Cunha (PPD/PSD); Perfeita Barreiro Araújo Esteves (PS); Joaquim Felgueiras Lopes (PS); 

Filipe Alexandre Barbosa Ferreira (PS); Iolanda Maria Cerqueira Pereira (PS); Ricardo Carlos de 

Sousa Marinho (PPD/PSD); Eduardo Daniel Esteves Cerqueira (PS); José Augusto Amorim Oliveira 

(PS); Palmira Ribeiro da Costa (PS); Celina Araújo de Sousa (PCP/PEV); Sónia Guida da Silva Araújo 

(PPD/PSD); Elisabete Dantas Afonso Rodrigues (PS), Tiago Filipe Soares Castro de Sousa (PS); 

Rosalina Maria Barbosa Martins (PS), Celestino Rodrigues (PS), presidente da junta da freguesia de 

Castanheira; Luís Miguel Barbosa Montenegro (PS), presidente da junta da freguesia de Coura; 

Manuel Lopes Fernandes (PS), presidente da junta da freguesia de Cunha; Bruno Miguel Amorim 

Araújo (PS), presidente da junta da freguesia de Infesta; Armando Alves Araújo (PS), presidente da 

junta da freguesia de Mozelos; José Alberto Rosas Mota (PS), presidente da junta da freguesia de 

Parada; António José de Sousa Alves (PS), presidente da junta da freguesia de Romarigães; David 

Jorge Pires Saraiva (Independente) presidente da junta da freguesia de Rubiães; Armando Ferreira 

Feijó (PS), presidente da união das freguesias de Bico e Cristelo;; António Soares Gonçalves Pereira 

(PS), presidente da união das freguesias de Formariz e Ferreira; Moisés Barbosa Vaz Loureiro (PS), 

presidente da união das freguesias de Insalde e Porreiras; Cláudia Isabel de Morais Pires de Lima 

(PS), presidente da união das freguesias de Paredes de Coura e Resende. -----------------------------------   

 



 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

MANDATO DE 2017 A 2021 

Ata n.º 03 - extraordinária 

 

Página 4 25-11-2019 

 

 ------- Do presidente da Câmara – Vítor Paulo Gomes Pereira, e dos vereadores: Tiago Manuel Pereira 

da Cunha (PS); Maria José Brito Lopes Moreira (PS); Vítor Manuel Rosas da Silva (PS) e Sérgio de 

Sousa Caselhos (PS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------- Substituições:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

José Augusto Brito Pacheco (PS) foi substituído por Manuel José Miranda. ------------------------------------  

Palmira Ribeiro da Costa (PS) foi substituída por Marta Sofia Lopes Dantas. ----------------------------------  

Jorge Santos da Rocha (PS), presidente da junta da freguesia de Agualonga foi substituído pelo 

tesoureiro António Barbosa da Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------  

Laurentino Manuel Pereira Alves (Independente), presidente da união das freguesias de Cossourado e 

Linhares foi substituído por Carlos Alberto Nogueira Braga. --------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 

A presidente da Assembleia, verificando haver quorum, declarou aberta a sessão.  --------------------------  

REVISÃO AO ORÇAMENTO 

Ponto n.º 1 – Apreciação, discussão e votação de proposta de revisão ao Orçamento da Receita 

e da Despesa e PPI, do ano de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente da Câmara: salientou que, dada a dificuldade de prever a derrama em valores exatos, a 

verba inscrita no orçamento corresponde sempre à média dos 2 anos anteriores. Dos 123 mil euros de 

derrama previstos, foram, no corrente ano, e até à data, executados 250 mil euros. O Município fez 

também a previsão de dividendos da Ventominho e da Valorminho, num total de 80 mil euros e foram 

executados, até à data, 136 mil euros. Este excesso de cobrança em relação ao inicialmente previsto 

permitiu efetuar a presente revisão em alta das receitas correntes, com a sua aplicação em despesas 

correntes. Esta alteração não compromete o cumprimento do equilíbrio primário que dispõe que as 

receitas correntes devem, pelo menos, cobrir as despesas correntes e as amortizações de 

empréstimos de médio e longo prazos.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Reforçou a importância do rigor na elaboração do orçamento, atendendo ao elevado volume de 

investimento, nomeadamente, no acesso à A3 - nó de Sapardos. Realçou a importância da derrama 

como fonte de receita, obtida através das empresas que laboram em Paredes de Coura, que 

apresentam resultados positivos e volumes de negócios elevados. Acrescentou que, como é normal, 

os orçamentos devem ser feitos de forma sensata, porque é necessário que as receitas correntes 

consigam dar resposta à despesa corrente e à amortização com o serviço da dívida a longo prazo e, 

portanto, como nesta altura estão em causa muitos investimentos, como a ligação à A3, esta situação 

leva a um rigor orçamental maior.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acresce ainda o aumento da despesa corrente com o projeto chamado “School for All” relativo à 

promoção do sucesso escolar, cuja verba orçamentada foi insuficiente, pelo que foi necessário reforçá-

la.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para a natalidade houve também mais subsídios a atribuir, o que mostra haver alguma dinâmica 

demográfica e ainda os custos acrescidos do ensino da música clássica. Antes, no ensino articulado 

havia uma pequena franja de alunos de cada turma a frequentar, atualmente, os pais perceberam que 

o ensino articulado da música clássica, é um instrumento de aprendizagem, de desenvolvimento de 

competências e de estímulo das capacidades das crianças, o que aumentou o número de alunos 

inscritos nestas atividades e, por isso, para manter este nível de compromisso e de serviço público, 

obviamente que é necessária a revisão que se apresenta a esta assembleia. ---------------------------------  

Fora do contexto da ordem de trabalhos, e considerando que o orçamento do próximo ano vai ser um 

orçamento difícil e que alguns elementos de outros partidos não estão representados na câmara, 

sentindo, muitas vezes, dificuldades quando são confrontados para explicar determinados assuntos, 

assumiu o compromisso de, no próximo ano, reunir para fornecer informações mais detalhadas sobre a 

atividade do executivo. Considerou necessário envolver mais as pessoas neste processo. 

Naturalmente, e por consequência, vão ser necessárias mais revisões orçamentais, embora espere 

que não, dado que nem sempre o andamento dos assuntos depende da sua vontade, dando como 

exemplo a pendência de um qualquer parecer de um ministério, que caso não seja dado, atrasa o 

processo, o tempo passa e a sua execução física e financeira diminui.  -----------------------------------------  

Por isso, e para que não sejam apanhados de surpresa, assume o compromisso de partilhar esta 

informação em reuniões abertas a todas as pessoas. ----------------------------------------------------------------    

Quanto à revisão ao PPI, tem a ver com requalificação do gimnodesportivo, campo de jogos e pista de 

atletismo da EB 2/3 de Paredes de Coura. Será aproveitado o restante dinheiro do contrato programa 

com o Ministério da Educação, cerca de trinta e cinco mil euros, para a construção de um campo de 

futebol de sete, que servirá também de apoio às atividades do Sporting Clube Courense. É mais um 

grande esforço financeiro do município, tendo em conta que, para as obras do pavilhão, um campo 

oficial relvado com luz, vão ser necessários mais cerca de 150 mil euros. Por isso, aproveita-se 

também esta revisão para fazer esta transferência de dotação para esta empreitada. ----------------------  

 ------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de revisão Orçamento da Receita e 

da Despesa e PPI, do ano de 2019, que se anexa como documento a esta ata e dela fica a fazer 

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

No fim da votação, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta parte da ata em minuta. ---------  

ENCERRAMENTO 

 ------- E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelo presidente da Assembleia Municipal, 

pelo que de tudo, para constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser 

assinada pelo presidente e pelas secretárias. ---------------------------------------------------------------------------  


