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ABERTURA
------- No dia catorze do mês maio do ano de dois mil e vinte e um, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, sob a presidência de José Augusto de Brito Pacheco, secretariado por Luísa Maria Gomes
de Castro e Perfeita Barreiro de Araújo Esteves, 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 de 05 de maio do ano de dois mil e vinte e
um. -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Registou-se a falta dos seguintes membros: Palmira Ribeiro da Costa (PS); Sónia Guida da Silva
Araújo (PPD/PSD); Rosalina Maria Barbosa Martins (PS), António Soares Gonçalves Pereira (PS),
presidente da união das freguesias de Formariz e Ferreira e do vereador Sérgio de Sousa Caselhos
(PS). 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); Elisabete Dantas Afonso
Rodrigues (PS), Tiago Filipe Soares Castro de Sousa (PS); Jorge Santos da Rocha (PS), presidente da
junta da freguesia de Agualonga; 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; Manuel Fernando Vaz Barbosa (PS), presidente da junta da freguesia de
Padornelo; 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; Sérgio Miguel Barbosa da Costa
(PPD/PSD), presidente da junta da freguesia de Vascões; Armando Ferreira Feijó (PS), presidente da
união das freguesias de Bico e Cristelo; Laurentino Manuel Pereira Alves (Independente), presidente
da união das freguesias de Cossourado e Linhares; 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. --------------------------------------------------------------- Do presidente da Câmara – Vítor Paulo Gomes Pereira, e dos vereadores: Tiago Manuel Pereira
da Cunha (PS); Maria José Brito Lopes Moreira (PS) e Vítor Manuel Rosas da Silva (PS). ----------------
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Substituições: ------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------António Soares Gonçalves Pereira (PS), presidente da união das freguesias de Formariz e Ferreira
(UF) foi substituído pelo tesoureiro da UF – Amílcar Duarte da Cunha Ribas. ---------------------------------Palmira Ribeiro da Costa (PS) foi substituída por Marta Dantas. --------------------------------------------------ORDEM DO DIA
------- O Presidente da Assembleia, verificando haver quorum, declarou aberta a sessão. ---------------TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO DOMINIO DA AÇÃO SOCIAL
Ponto n.º 01 – Apreciação, discussão e votação da proposta de recusa de transferência de
competências para o município de Paredes de Coura, no domínio da ação social fixadas no
Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, para o ano de 2021. --------------------------------------------------

Presidente da Câmara: neste momento não estão reunidas as condições técnicas, financeiras e
logísticas para aceitação das competências de ação social, tendo-se tornado ainda mais complexas e
abrangentes com a pandemia de Covid-19. ----------------------------------------------------------------------------Está para breve a publicação de um quadro financeiro que nos dará uma maior objetividade
orçamental, de forma a garantirmos que à transferência de competências corresponde o necessário e
adequado envelope financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------Submetido à votação o ponto nº 01 foi aprovado, por unanimidade. ---------------------------------------No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta parte da ata em minuta. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO
Ponto n.º 02 – Apreciação, discussão e votação de proposta de alteração ao Regulamento de
Bolsas de Estudo de Paredes de Coura. -------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Câmara: os cursos profissionais de nível superior como os CTeSP e os CET não
estavam devidamente enquadrados pelo regulamento em vigor, portanto tivemos que fazer esta
alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manuel Monteiro (PS): a nossa intervenção vai no sentido de nos congratularmos pela atenção que o
executivo tem tido em relação a esta matéria. E eu relembro que as bolsas de estudo são atribuídas
pelo município de Paredes de Coura, salvo erro, desde o ano de 95, 96, seguramente há mais de duas
décadas e muito seguramente há cerca de 25 anos. Ora quer isto dizer que o município tem
contribuído de uma forma significativa para que um conjunto muito alargado de bolseiros e de
estudantes do ensino superior de Paredes de Coura, portanto os courenses, tenham tido acesso,
particularmente, aqueles com mais necessidades, a formação superior. ----------------------------------------Sabemos também, como salientou, o sr. presidente da Câmara que muitos destes bolseiros, quando
eu tinha responsabilidade direta na matéria, que em muitas circunstâncias estávamos a financiar a
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saída de talentos e de jovens do concelho ao atribuir bolsas de estudo e a potenciar a sua saída.
Felizmente o ciclo económico e de desenvolvimento do concelho permite que tenhamos alguma
esperança, uma esperança muito séria de que muitos desses talentos, muitas dessas cabeças, dessa
massa cinzenta possam, de facto, contribuir localmente para o desenvolvimento da nossa comunidade.
Isto vem a propósito de salientar a atenção de que o executivo teve em relação a esta matéria, de que
a formação de nível superior tal como sabemos também está em processo dinâmico, relembro a
questão de Bolonha no ensino superior, relembro o ciclo demonstrado que também já foi objeto de
alteração regulamentar e relembro também provavelmente esta é 4ª ou 5ª ou 6ª, eventualmente,
reformulação do regulamento. Mas dizia eu, que é importante salientar esta atenção relativamente a
um ciclo curto de estudos de nível superior quer sejam os CTeSP, quer sejam os CET, cursos de
especialização tecnológica, sabemos que às vezes não é necessário um ciclo muito alargado de
estudos para serem técnicos altamente qualificados. Portanto, não precisam de um ciclo de
licenciatura ou de um ciclo de mestrado. Se, eventualmente, dois anos contribuem para que possamos
formar recursos humanos muito qualificados e naturalmente o facto de a Câmara Municipal estar
disponível para alterar o regulamento para que outro conjunto de jovens estudantes courenses possam
aceder ao benefício de uma bolsa de estudo e por motivos económicos não fiquem quartados desta
dimensão de formação. É naturalmente de saudar e de estarmos completamente de acordo com ela. -Submetido à votação o ponto nº 02 foi aprovado, por unanimidade. --------------------------------------No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta parte da ata em minuta. ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS
Ponto n.º 03 – Apreciação, discussão e votação de proposta de alteração à Tabela de Taxas e
Tarifas Gerais do Município de Paredes de Coura.
Presidente da Câmara: até ao momento a Câmara Municipal de Paredes de Coura cedia apenas o
lugar ou o espaço a todos aqueles que precisavam de uma sepultura. Agora, para asseguramos uma
melhor harmonização do espaço e melhores condições de higiene e salubridade, cedemos o terreno
com a infraestrutura interna ou a caixa. Houve uma consequente alteração de preço que influirá numa
taxa nova. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

João Cunha (PPD/PSD): O que me apraz dizer perante este ponto é que estamos a falar de mais um
custo, mais um acréscimo, mais um peso para as pessoas. E perguntava se não seria possível que
fosse o Município a suportar essa diferença, dada a conjuntura atual. As pessoas estão a passar por
dificuldades e acho que deveria haver essa atenção. Vamos, logicamente, votar contra o acréscimo
deste custo, por se tratar de mais uma taxa e porque as pessoas estão fartas de taxas, de impostos e
que nos tempos atuais deveríamos ter essa sensibilidade. -----------------------------------------------------------
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Presidente da Câmara: de facto é mais um custo, mas, neste contexto de pandemia, e de situações
adversas, a Câmara Municipal já tem subsidiado a população de Paredes de Coura noutras
necessidades que considero muito mais prementes e básicas. ---------------------------------------------------Assim, concordar com o Eng.º João Cunha seria, de certo modo, anularmos este regulamento e fazer
outro. Portanto, apesar de achar que até existe alguma sensatez nas críticas que nos fazem, a
proposta que nós fizemos já está feita e obviamente que estaremos atentos a outras necessidades das
pessoas e procuraremos aliviar este pequeno aumento. -------------------------------------------------------------Por fim, acrescentou que a quem foi concedido terreno para sepultura teria de fazer as fundações a
expensas próprias. Portanto, o município simplesmente custeou-as e cedeu-as sem qualquer margem
de lucro, até porque considera impensável obter grandes receitas no cemitério. ------------------------------Submetido à votação o ponto nº 03 foi aprovado, por maioria com vinte e oito votos a favor,
sendo 25 do PS; 2 independentes e 1 do PCP e três votos contra do PSD (dos membros João
Cunha, Ricardo Marinho e do presidente da junta da freguesia de Vascões Sérgio Miguel
Barbosa da Costa (PPD/PSD), --------------------------------------------------------------------------------------------No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta parte da ata em minuta. -

Em pleno período de votação deste ponto, registou-se uma falha de Internet, assumida pela operadora,
o que levou a um tempo de espera para o restabelecimento das condições de participação de todos os
membros da AM. Resolvido o problema técnico, a sessão da AM foi retomada com a repetição da
votação, tendo persistido ainda um problema de comunicação com o sr. Presidente de Junta de
Freguesia de Vascões. A votação apenas foi terminada quando houve a certeza do sentido de voto
deste membro da AM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA, DA DESPESA E PPI
Ponto nº. 04: - Apreciação, discussão e votação da proposta de 1ª Revisão ao Orçamento da
Receita, da Despesa e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, para o ano de
2021. --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara: esta revisão está relacionada com três retificações: ----------------------------------A primeira prende-se com a integração na receita das importâncias recebidas de coimas provenientes
das infrações de estacionamento público, que passou a fazer parte da receita da Câmara Municipal.
No PPI fez-se a adequação da estimativa da candidatura da obra da Escola Básica EB1 no valor de
700.000€ para o corrente ano. Porém, o valor para o ano seguinte, prevendo o atraso das obras
poderão ser necessários mais 200.000 € para acautelar essa situação. ----------------------------------------A segunda: este estabelecimento de ensino tem graves deficiências estruturais, pelo que é necessária
uma intervenção profunda que, provavelmente, andará à volta de um milhão de euros ---------------------Por último, tem a ver com o acordo de gestão com a IP (Infraestruturas de Portugal) relativo à ligação
do Parque Empresarial de Formariz à A3, sendo necessário fazer a adequação da verba prevista ao
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novo cronograma financeiro. A previsão de finalizar a obra no final do corrente ano foi adiada para
meados do próximo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Submetido à votação o ponto nº 04 foi aprovado, por unanimidade. --------------------------------------No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta parte da ata em minuta. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DE LOJAS – 3 MESES
Ponto nº. 05: Apreciação, discussão e votação da proposta de isenção de pagamento de taxa de
ocupação das lojas comerciais do Largo Hintze Ribeiro e do Centro Coordenador de
Transportes pelo período de três meses (fevereiro, março e abril). ------------------------------------------

Presidente da Câmara: esta isenção de pagamento de taxas de ocupação das lojas do município já
aconteceu também no passado. Como os comerciantes estiveram novamente sujeitos a novo
encerramento e, naturalmente, que esta é mais uma pequena ajuda que podemos dar, de entre as
inúmeras que já deliberámos, e que muitas delas já foram atribuídas ao nosso comércio que, nesta
altura, passa por um período bastante difícil. ---------------------------------------------------------------------------João Cunha – (PPD/PSD): relativamente ao ponto 5, acho que é de louvar esta atitude, mas também
era de louvar, isentá-los do pagamento da água e não vamos voltar a falar sobre a água, mas existe o
descontentamento dos courenses relativamente à subida de preço. Ficava bem e volto a dizer, é de
louvar esta atitude do executivo à situação das lojas comerciais, mas também isentá-los do pagamento
da tarifa da água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manuel Monteiro (PS): queremos congratular-nos com a medida do executivo e relembrar ao conjunto
da assembleia que este apoio, digamos, é subsequente a outros apoios que os comerciantes
receberam direta ou indiretamente. Eu lembro um uma pequena subvenção que foi atribuída há cerca
de um ano, relativamente ao primeiro confinamento e lembro também que um conjunto de cidadãos
recebeu vales de compras e que, naturalmente, ajudou o comércio local porque eram para ser gastos
no comércio local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente àquilo que é apontado, também podemos dizer que em relação à água os próprios
comerciantes receberão, tal como todos os outros consumidores, um contributo significativo mensal,
por parte da autarquia em relação ao consumo de água. Portanto, nós só podemos estar de acordo e
louvar a destreza com que o município acudiu nestes três meses e relembrar que neste momento é
significativo para cada um dos comerciantes e naturalmente relembrar que neste momento assistimos
a uma retoma do consumo, a uma retoma da atividade comercial. Ainda hoje tive a oportunidade de
jantar numa unidade de restauração local e estava cheio. Isto é um bom sinal e é um sinal de que os
clientes também estão com mais confiança, naturalmente acompanhando todo o conjunto do país e o
executivo municipal só faz muito bem em trazer um apoio desta natureza, um apoio extraordinário
desta natureza para apoio ao comércio local. ---------------------------------------------------------------------------MANDATO DE 2017 A 2021

Ata n.º 01 - extraordinária

Página 7

14-05-2019

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Presidente da Câmara: só queria complementar a informação anterior. Os membros do PSD, bem
como todos os membros, já aprovaram apoios e só em subsidiação de água foram quase 350 000 €.
Entretanto já foi deliberado apoiar a atividade de restauração e bebidas na comparticipação à faturação
de consumo de água, através da associação empresarial AEPCoura. -------------------------------------------E por falamos de apoio ao comércio, na próxima Assembleia trago um quadro síntese para cada um
dos membros da Assembleia Municipal para se lembrarem, porque quando falam de apoios à
subsidiação da água, neste contexto eles são mais do que muitos e concretos. E nós estamos a fazer
um trabalho, obviamente de apoio, que não é só na água. Ainda tive a oportunidade de hoje passar os
olhos por esse quadro e uma coisa são as verbas deliberadas, outra são as verbas atribuídas. O que
todos nós devemos fazer é mais campanha e mais comunicação, porque, apesar das deliberações
camarárias de apoio ao comércio, sessenta e seis por cento dessas pessoas já receberam e há outras
pessoas que ainda não requereram porque os subsídios têm de ser atribuídos mediante solicitação ou
requerimento. E é este trabalho que nós devemos fazer, porque os apoios existem. Agora, obviamente
que o PSD faz muito bem em acentuar que quantos mais apoios existirem na atividade comercial,
melhor. Isso é óbvio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

João Cunha (PPD/PSD): tenho de fazer esta pergunta, por que é que esta reunião não foi feita à
semelhança de outras na escola secundária, de forma a evitar os problemas técnicos que estão a
acontecer?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da AM: as condições para a realização desta sessão seguem a lei em vigor, pelo que
agradeço que se pronuncie apenas sobre o ponto em discussão, e qualquer pedido de impugnação
que tenha por base a condição de realização da mesma tem de ser feito no seu início e não no
decurso da mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

João Cunha (PPD/PSD): há condições para impugnar esta sessão, é fácil. Ouvi o senhor presidente
falar dos apoios aos comerciantes e não tinha conhecimento e não sei se toda gente aqui presente
tinha conhecimento destes ditos apoios de última da hora, porque, se calhar eles já deviam ter sido
anunciados. E se eu não tinha conhecimento muitas outras pessoas não o tinham também.
Relativamente às águas não são só os comerciantes. E volto a dizer que esse apoio é bem-vindo. O
senhor Presidente da Câmara, numa reunião da Assembleia em que o interpelei, no sentido de me
dizer que caso a situação não fosse alterada, ou seja, se não víssemos a faturação alterada, não
houvesse mais reclamações, qual seria a posição do Executivo Municipal? ------------------------------------O que é que aconteceu? Continuámos no roubo das águas do Alto Minho. ------------------------------------Submetido à votação o ponto nº 05 foi aprovado, por unanimidade. --------------------------------------No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta parte da ata em minuta. -
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= 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. ---------------------------------------------------------------------------
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