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Minuta da Ata n.º 18/2021 da reunião ordinária realizada no dia 31 de agosto de 2021 iniciada às 10h30m e 

concluída às 12h15m. 
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ABERTURA 

No dia trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, 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 17/2021, da reunião ordinária de17-08-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 17/2021, da reunião ordinária de 17-08-2021. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 13-08-

2021, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------  

 
Fundos de Maneio 

  

Presidência: 600,00€ seiscentos 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: 6 453,30€ seis mil quatrocentos e cinquenta e três euros e trinta cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 161 430,78 
€ 

cento e sessenta e um mil quatrocentos e trinta euros e setenta e 
oito 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) 79 397,54€ setenta e nove mil trezentos e noventa e sete euros e cinquenta e 
quatro cêntimos 

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) 39 440,92€ trinta e nove mil quatrocentos e quarenta euros e noventa e dois 

cêntimos 
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RECEITAS MUNICIPAIS 

DERRAMA 

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação da proposta de lançamento de derrama para o ano de 2022. -------------------  

Foi apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, para efeitos de aprovação e submissão à Assembleia Municipal, a 

proposta de lançamento de derrama de 1,00% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC) para vigorar no ano de 2022.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propôs ainda que os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150 000,00 euros sejam 

isentos de derrama, para vigorar também no ano de 2021, nos termos do art.º 14.º, da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro. ------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as propostas de derrama apresentadas de lançamento de derrama de 1,00% 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) para vigorar no 

ano de 2022 e sejam isentos de derrama os sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse 

os 150 000,00 euros, para vigorar também no ano de 2022, nos termos do art.º 14.º, da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro. ---  

Foi ainda deliberado submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------  

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação da proposta de participação no IRS para 2022. --------------------------------------  

Foi apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, para efeitos de aprovação e submissão à Assembleia Municipal, a 

proposta de fixação em 3% da participação variável no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no município de Paredes 

de Coura, para vigorar no ano de 2021, nos termos do nº2 do art.º 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, ------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, nos termos do nº2 do art.º 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, a 

proposta 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal”. -------------------------------------  

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação da proposta de fixação das taxas de IMI para 2022 ---------------------------------  

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 178 161,78€ cento e setenta e oito mil cento e sessenta e um euros e setenta e 
oito cêntimos 

Conta n.º0018/14824607312 – (BST) 139,92€ cento e trinta e nove euros e noventa e dois 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) 23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis 

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) 817,09€ oitocentos e dezassete euros e nove cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 3 254,14€ três mil duzentos e cinquenta e quatro euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 5 850,38€ cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 8 593,15€ oito mil quinhentos e noventa e três euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 228 224,67€ duzentos e vinte e oito mil duzentos e vinte e quatro euros e 

sessenta e sete cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 888 732,53€ um milhão oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e trinta e dois 

euros e cinquenta e três cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 585 123 ,95€ quinhentos e oitenta e cinco mil cento e vinte e três euros e noventa 

e cinco 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) 40 402,16€ quarenta mil quatrocentos e dois euros e dezasseis cêntimos 
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Foi apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal, para efeitos de aprovação e submissão à Assembleia Municipal, nos 

termos do CIMI, a proposta de fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,30% para os prédios urbanos, para 

vigorar no ano de 2022, tendo em conta o alastramento da pandemia originada pela doença COVID, que originou uma crise 

económica no país e a consequente perda do poder de compra que afetou uma parte muito significativa de todos os courenses.. 

Foi deliberado, por unanimidade, tendo em conta o alastramento da pandemia originada pela doença COVID, que 

originou uma crise económica no país e a consequente perda do poder de compra que afetou uma parte muito 

significativa de todos os courenses, aprovar, aprovar a proposta apresentada 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).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda deliberado, submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal”. ------------------------------------- 

FIXAÇÃO DE TMDP 

PONTO 06 - Apreciação, discussão e votação da proposta de fixação da TMDP (taxa municipal de direitos 

de passagem), em 0,25% para o ano de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o disposto no art.º 106.º da lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas), que estabelece, 

no seu número 2, na sua redação atual: “Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de 

sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma 

taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) e à remuneração prevista no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, pela 

utilização de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações eletrónicas que pertençam ao domínio público ou 

privativo das autarquias locais”, foi proposta a fixação, para o ano 2022, da TMDP (taxa municipal de direitos de passagem) em 

0,25%.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Foi deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de fixação da taxa municipal de direitos de passagem em 0,25%, 

para o ano 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,  

a pagar pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo 

no concelho de Paredes de Coura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais se deliberou submeter a proposta à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea b) do n.º 1 do artigo 25º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro”.------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

CEDÊNCIA DE SALA DO CENTRO CULTURAL DE PAREDES DE COURA  

PONTO 07: Ratificação de despacho do senhor presidente da Câmara de autorização de pedido da notária 

Anabela da Cruz Viana, do Cartório Notarial de Paredes de Coura para cedência da Sala de Cinema, nos 

dias 23 de agosto, entre as 10h00 e as 12h00, e 27 de agosto, das 9h30 às 12h00, para realização de 

escrituras, de forma a assegurar a distância exigida entre os participantes. -------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade ratificar a autorização do presidente da Câmara de autorização de 

utilização da Sala de Cinema, nos próximos dias 23 de agosto, das 10h00 às 12h00 e 27 de agosto, das 

9h30 às 12h00, a título excecional e gratuito, tendo em conta à circunstância epidemiológica atual 

associada à COVID19, como medida de proteção civil e de forma a que seja assegurada a distância exigida 

entre os participantes”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

PONTO 08 - Apreciação, discussão e votação de pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Paredes de Coura para apoio financeiro para aquisição e instalação de motobomba para a 

cisterna de 38 000 litros: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, tem por finalidade a proteção civil e 

combate a incêndios, necessita de equipamentos adequados para o efeito. --------------------------------------------------  
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Uma cisterna de grandes dimensões era um equipamento fundamental para a Associação. no combate a Incêndios 

de grandes dimensões, essencialmente, nos incêndios nas unidades fabris, de modo a permitir uma intervenção 

rápida para garantir a minimização de prejuízos e de expansão deste tipo de incêndios. ----------------------------------  

Os courenses António Rodrigues e Silvina Rodrigues, proprietários da empresa Luxo Bennes, efetuaram a doação 

de um sistema com capacidade de trinta e oito mil litros e a Transcoura, com sede em Ferreira, concelho de 

Paredes de Coura a doação de um trator para acoplar este equipamento. -----------------------------------------------------  

Para garantir a funcionalidade desta cisterna será necessário proceder à aquisição e instalação de uma 

motobomba cujo valor é de cerca de 16 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal, cujo valor é reembolsável pela 

AT. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, vem esta associação solicitar apoio financeiro para esta aquisição, atendendo ao facto das dificuldades 

que esta entidade enfrenta no seu dia a dia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Certa de que a este assunto será dada a melhor das vossas atenções e na expetativa de uma resposta favorável 

dessa entidade, atendendo aa facto de ter prestado sempre grande apoio a esta associação, quer financeiro, quer 

logístico, envio desde já o nosso BEM HAJA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de € 16 000,00 (dezasseis mil euros) 

destinado à aquisição e instalação da motobomba, tendo em conta que a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários desenvolve várias atividades de evidente interesse municipal e relevância social. -  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante celebração de protocolo”. ------------------------------------------  

APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação do projeto de Regulamento de Apoio à Esterilização de 

Animais de Companhia que se anexa à presenta ata como seu documento.  -------------------------------------------  

Nos termos e com os fundamentos constantes da respetiva nota justificativa, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento de Apoio à Esterilização de Animais de Companhia, que 

se anexa à presenta ata como seu documento, e submetê-lo à apreciação, discussão e votação da 

Assembleia Municipal -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS DE EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação da proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Taxas 

de Edificação e Urbanização, Tabela de Taxas e Fundamentação Económico-Financeira do valor das 

respetivas taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos e com os fundamentos constantes da respetiva nota justificativa, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar a nova redação do Regulamento Municipal de Taxas de Edificação e Urbanização, 

que se anexa à presenta ata como seu documento, bem como respetivas Tabela de Taxas e Fundamentação 

Económica e submetê-las à apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal.  -------------------------  

CLASSIFICAÇÃO DA VARIEDADE DE MACIEIRA “CAMOESA-DE-COURA 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação da 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, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A região do Minho possui um património frutícola ímpar, uma herança do passado que se reflete na enorme 

diversidade varietal e genética, que urge proteger. Este património vegetal foi selecionado pelo Homem 

ao longo de séculos, pelo que a sua existência apenas depende do Homem, uma vez que as plantas não 

se propagam sozinhas. Se não houver intervenção humana, perdem-se definitivamente, sem que haja 

possibilidade de recuperação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Em toda a Europa se estima que duas a quatro mil variedades regionais de macieira encontram-se extintas 

ou em grave em risco de extinção; --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A diversidade frutícola da região do Minho constitui uma fonte de recursos com imenso potencial para o 

desenvolvimento sustentável da região, como alternativa ao modelo de agricultura produtivista, 

implementado a partir da II Guerra Mundial (e reforçado com a adesão de Portugal à União Europeia), 

altamente penalizador para o ambiente e limitador do acesso aos mercados por parte dos pequenos 

agricultores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Assegurar uma produção agrícola sustentável, constitui uma das principais saídas para a conservação da 

biodiversidade regional e para o desenvolvimento económico, pois uma estratégia de desenvolvimento 

cujo principal objetivo é apenas o bem-estar económico das populações rurais, possui um alicerce 

precário e instável e uma inviabilidade económica, se estiver baseada na exploração de um número 

restrito de produtos potenciais; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A seleção de variedades regionais para diversificação dos sistemas de produção deve assentar em critérios 

sociais, ecológicos e económicos, sendo atualmente, os parâmetros económicos mais utilizados. No 

entanto, os parâmetros ecológicos constituem um elemento importante na seleção de qualquer recurso 

vegetal para exploração e tal facto não deve ser negligenciado; ------------------------------------------------------  

6. Assim, o desenvolvimento da agricultura do Minho deve assentar numa visão holística da região no que 

respeita o potencial produtivo. Para contrariar a falta de economia de escala, a região possui um vasto 

património vegetal, que deve ser valorizado e apoiado pelas políticas setoriais. A aposta na valorização 

dos “produtos que só existem na região”, bem como nos mercados de proximidade, constitui uma forma 

de contrariar o abandono dos campos e ao mesmo tempo uma forma de valorização da paisagem. Desta 

forma, há espaço para a criação de produtos diferenciados, inseridos numa política de desenvolvimento 

que contemple a venda da cultura, da gastronomia e da paisagem do Minho; ------------------------------------  

7. Numa altura em que as preocupações ambientais são crescentes, acompanhadas por uma procura de 

produtos diferenciados, capazes de constituírem uma alternativa economicamente viável à “massificação” 

das produções e de permitirem a exploração de nichos de mercado de maior valor acrescentado, abrem-

se perspetivas para a preservação destes materiais, contrariando a tendência de destruição/perda; -------  

8. Por outro lado, tem-se assistido ao registo no catálogo europeu de variedades hortícolas nacionais, com 

patente estrangeira, cuja mais valia não fica em território nacional. O património frutícola não está a salvo 

desta procura desenfreada por parte de entidades estrangeiras, uma vez que não existem mecanismo de 

proteção a tais variedades; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. A legislação comunitária sobre propagação, transporte e venda de material vegetal, apenas permite a 

comercialização de material certificado e registado nos catálogos nacionais e europeus. Em Portugal, a 

Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, que aprova o regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse 

público (revoga o Decreto -Lei n.º 28 468, de 15 de fevereiro de 1938) aplica -se aos povoamentos 

florestais, bosques ou bosquetes, arboretos, alamedas e jardins de interesse botânico, histórico, 

paisagístico ou artístico, bem como aos exemplares isolados de espécies vegetais que, pela sua 

representatividade, raridade, porte, idade, historial, significado cultural ou enquadramento paisagístico, 

possam ser considerados de relevante interesse público e se recomende a sua cuidadosa conservação. 

O mesmo não se aplica a variedades tradicionais de fruteiras oriundas de uma dada região cujos 

exemplares se encontram dispersos um pouco por toda a região; ----------------------------------------------------  

10. Tais mecanismos legais de proteção e classificação de árvores não garantem a proteção das variedades 

regionais de fruteiras em vias de extinção, nem tão pouco a sua classificação como património vegetal 

municipal ou de interesse municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------  
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11. Não obstante o trabalho desenvolvido pela Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, no que respeita à caracterização morfológica e genético-molecular das 

variedades regionais de macieiras, cuja coleção engloba mais de 100 variedades minhotas em o risco de 

extinção e/ou de serem registadas nos catálogos nacional e europeu por entidades exteriores à região 

e/ou ao país, devido à inexistência de mecanismos e/ou intenções de proteção das ditas variedades; 

Propõe-se que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Seja reconhecida e declarada a variedade de macieira “Camoesa de Coura” como património vegetal 

frutícola do concelho de Paredes de Coura e património vegetal de interesse municipal; -----------------------  

b) Seja promovida a plantação de um pequeno pomar de maçã “Camoesa de Coura” no Museu Regional, bem 

como nos espaços públicos e nas escolas do concelho e levadas a cabo atividades educativas 

subordinadas à variedade de maçã “Camoesa de Coura”; ------------------------------------------------------------------  

c) Estimulada a valorização e dinamização económica da variedade da maçã Camoesa, designadamente, 

através da gastronomia local, na produção de licores e pastelaria  -----------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade aprovar a proposta supratranscrita, e submetê-la à apreciação, discussão 

e votação da Assembleia Municipal ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, por 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. ------------------------------------------------  


