MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA
Assembleia Municipal

EDITAL
JOSÉ AUGUSTO BRITO PACHECO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PAREDES DE COURA:
TORNA PÚBLICAS, em cumprimento do estabelecido no Art.º 36.º do Regimento, as deliberações deste
órgão autárquico, tomadas em sessão ordinária, realizada no dia 10 de setembro de 2021 às 21h00m, no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a seguinte ordem de trabalhos:
= PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA =
Ponto n.º 1 – Leitura do expediente, bem como dos anúncios que o regimento impuser e discussão e
votação da ata da sessão ordinária de 26-06-2021
Submetida à votação a ata sessão ordinária foi aprovada por maioria, com 26 votos a favor, sendo 22 do
PS, 2 independentes, 01 do PSD e 1 PCP/PEV e 2 abstenções do PSD.
Não participaram na votação os membros que não estiveram presentes na reunião a que a ata respeita.
Ponto n.º 2 – Apresentação de assuntos relevantes para o Município e emissão de votos e moções.
Pela Mesa foi apresentado um voto de pesar pela morte do antigo Presidente da República, Dr. Jorge
Sampaio.
O voto de pesar foi considerado aprovado por unanimidade e em homenagem, foi guardado um minuto
de silêncio pelo seu desaparecimento.
Ponto n.º 3 – Interpelações ao Presidente da Câmara Municipal.
= ORDEM DO DIA
Ponto n.º 01 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade do município,
bem como da sua situação financeira, nos termos da alínea c), nº 2, Artigoº 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Ponto nº 02 – Apreciação, discussão e votação de proposta da Câmara Municipal para lançamento de
derrama, para o ano de 2022 nos termos do artigo 18º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro.
A proposta de lançamento de derrama para o ano de 2022 foi aprovada por maioria, com 28 votos a
favor, sendo 24 do PS, 2 independentes, 01 do PSD e 1 do PCP/PEV e 3 votos contra do PSD.
O PSD apresentou declaração de voto.
Ponto nº 03 - Apreciação, discussão e votação de uma proposta da Câmara Municipal de fixação em três por
cento da participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no município para vigorar no
ano de 2022, nos termos do nº2 do artigoº 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro.
A proposta de participação variável no IRS, para o ano de 2022 foi aprovada por maioria, com 27 votos a
favor, sendo 24 do PS, 2 independentes e 1 do PCP/PEV, e 3 votos contra do PSD.
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O PSD apresentou declaração de voto.
Ponto nº 04 – Apreciação, discussão e votação de proposta da Câmara Municipal de fixação das taxas de
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2022, em 0,30% para os prédios urbanos, nos termos
do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis (CIMI).
A proposta de fixação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2022 foi
aprovada por maioria, com 27 votos a favor, sendo 24 do PS, 2 independentes e 1 do PCP/PEV, e 3 votos
contra do PSD.
O PSD apresentou declaração de voto.
Ponto nº 05 - Apreciação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação da TMDP (taxa
municipal de direitos de passagem), em 0,25% para o ano de 2022.
A proposta da Câmara Municipal de fixação da TMDP em 0,25% para o ano de 2022, foi aprovada, por
unanimidade, com 30 votos a favor, sendo 24 do PS, 3 do PSD, 2 independentes e 1 do PCP/PEV.
Ponto n.º 06 – Tomar conhecimento da listagem de compromissos plurianuais assumidos até 31-08-2021,
no âmbito da autorização genérica da Assembleia Municipal de 11-12-2020, em cumprimento do estipulado
na alínea c) do art.º 6.º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
Ponto nº 07: Apreciação, discussão e votação de proposta de alteração à Tabela Municipal de Taxas de
urbanização e edificação de Paredes de Coura.
A proposta de alteração à Tabela Municipal de Taxas de urbanização e edificação de Paredes de Coura foi
aprovada por maioria, com 27 votos a favor, sendo 24 do PS, 2 independentes e 1 do PCP/PEV, e 3 votos
contra do PSD.
O PSD apresentou declaração de voto.
Ponto nº 08 Apreciação, discussão e votação da proposta de Regulamento de Apoio à Esterilização de
Animais de Companhia.
A proposta da Câmara Municipal de Regulamento de Apoio à Esterilização de Animais de Companhia, foi
aprovada, por unanimidade, com 30 votos a favor, sendo 24 do PS, 3 do PSD, 2 independentes e 1 do
PCP/PEV.
Ponto nº 09 – Apreciação, discussão e votação de proposta de Regulamento do Centro Cultural de Paredes
de Coura.
A proposta da Câmara Municipal de Regulamento do Centro Cultural de Paredes de Coura, foi aprovada,
por unanimidade, com 30 votos a favor, sendo 24 do PS, 3 do PSD, 2 independentes e 1 do PCP/PEV.
Ponto nº 10 – Apreciação, discussão e votação da proposta de Regulamento Municipal de Exploração de
Modalidades Afins dos Jogos de Fortuna ou Azar no Município de Paredes de Coura.
A proposta da Câmara Municipal de Regulamento Municipal de Exploração de Modalidades Afins dos
Jogos de Fortuna ou Azar no Município de Paredes de Coura, foi aprovada, por unanimidade, com 30
votos a favor, sendo 24 do PS, 3 do PSD, 2 independentes e 1 do PCP/PEV.
Ponto nº 11 – Apreciação, discussão e votação de proposta de classificação da variedade de macieira
“Camoesa-de-Coura” como património vegetal frutícola do concelho de Paredes de Coura e património
vegetal de interesse municipal.
A proposta da Câmara Municipal de classificação da variedade de macieira “Camoesa-de-Coura” como
património vegetal frutícola do concelho de Paredes de Coura e património vegetal de interesse
municipal, foi aprovada, por unanimidade, com 30 votos, sendo 24 do PS, 3 do PSD, 2 independentes e 1
do PCP/PEV.
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Ponto nº 12 – Apreciação, discussão e votação de proposta de autorização prévia da Assembleia Municipal
para a assunção do compromisso plurianual decorrente da celebração de um contrato de fornecimento de
energia elétrica para as instalações alimentadas em BTN IP, ou seja, o fornecimento de energia elétrica
pública para o concelho de Paredes de Coura.
Submetida à votação a proposta de autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção do
compromisso plurianual foi aprovada, por maioria com 26 votos, sendo 24 do PS e 2 independentes e 3
abstenções sendo 2 do PSD e 1 do PCP/PEV.
O PSD apresentou declaração de voto.
Ponto nº 13 - Intervenção do público.
Para que conste se publica este edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos de
costume.
PAREDES DE COURA, 13 de setembro de 2021
O Presidente da Assembleia,
(Prof. Doutor José Augusto Pacheco)
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