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ABERTURA
No dia trinta e um do mês de março ano de dois mil e vinte e dois, no edifício dos Paços do Concelho e sala de
sessões, realizou-se a reunião ordinária pública 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,
Venâncio Fernandes e Vítor Manuel Rosas da Silva.--------------------------------------------------------------------------------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 ANTES DA ORDEM DO DIA
Não houve intervenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
O Executivo foi informado que a reunião ordinária de 14 de abril fica adiada para o dia 19, por obrigatoriedade de
certificação legal de conta de gerência do município por auditor externo responsável e nomeado por deliberação
do órgão deliberativo nos termos dos artigos 76º e 77º da Lei 73/2013, de 03 de setembro. -----------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
PONTO 01: Aprovação das propostas de ata n.º 06/2022, da reunião ordinária de 17-03-2022, oportunamente
distribuída e dispensada de leitura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 06-2022, da reunião ordinária de 17-03-2022. --------------BALANCETE
PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 2502-2022, que acusava os seguintes saldos: ----------------------------------------------------------------------------------------Fundos de Maneio
Presidência:
Vice-presidência:
Vereadora:
DAF
Divisão Administrativa e Financeira
DECAS
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social:
DOSM
Divisão de Obras e Serviços Municipais:
DUA
Divisão de Urbanismo e Ambiente:
Em cofre na Tesouraria:
Depósitos
Conta n.º 0035/00000038430 (CGD)
Conta n.º 0035/00001129320 (CGD)
Conta n.º 0035/00001129730 (CGD)
Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)
Conta n.º 0018/10533024020 - (BST)
Conta n.º 0018/14401376020 - (BST)
Conta n.º 0018/14497465020 - (BST)
Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST)
Conta n.º0018/14824607312 – (BST)
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600,00€
200,00€
200,00€
200,00€

seiscentos euros
duzentos euros
duzentos euros
duzentos euros

400,00€ quatrocentos euros
400,00€ quatrocentos euros
150,00€ cento e cinquenta euros
7 185,27 € sete mil cento e oitenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos
437 375,33 quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e setenta e cinco euros e
€ trinta e três cêntimos
19 951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois
cêntimos
32 309,70 € trinta e dois mil trezentos e nove euros e setenta cêntimos
6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete cêntimos
900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos
1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um cêntimos
40 110,62€ quarenta mil cento e dez euros e sessenta e dois cêntimos
112 304,87€ cento e doze mil trezentos e quatro euros e oitenta e sete cêntimos
€
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Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST)
Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST)
Conta n.º 0018/17568171020 - (BST)
Conta n.º 0018/17996034020 - (BST)
Conta n.º 0018/24966582020 - (BST)
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST)
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC)
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC)
Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP)
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO)
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO)
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM)
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM)
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM)
Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI)
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA)

4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito cêntimos
23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis
cêntimos
3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos
595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos
38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos
4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos
15 788,25€ quinze mil setecentos e oitenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos
€
2 858,14€ dois mil oitocentos e cinquenta e oito euros e catorze cêntimos
5 850,38€ cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos
9 428,57€ nove mil quatrocentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete
cêntimos
230 909,74 € duzentos e trinta mil novecentos e nove euros e setenta e quatro
cêntimos
1 455 852,08€ um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e
cinquenta e dois euros e oito cêntimos
623 109 ,68 € seiscentos e vinte e três mil cento e nove euros e sessenta e oito
cêntimos
5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos
69 134,97 € sessenta e nove mil cento e trinta e quatro euros e noventa e sete
cêntimos

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
RITMOS – AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ARTISTAS E ESPECTÁCULOS
PONTO 03: - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da RITMOS para evento realizado no mês
de dezembro de 2021, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------“RITMOS – Agenciamento e Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, NIPC504 195 360, representada por João
Alberto Mendes Vieira de Carvalho, sócio-gerente, vem dizer e requerer a V. Exa. o seguinte: -------------------------1. Por força da pandemia causada pela doença COVID 19 todo o mundo cultural foi colocado em suspenso, face
à dificuldade de sobreviver cumprindo regras de distanciamento que impedem, por razões justas de saúde pública,
a concentração de pessoas, a essência dos grandes festivais e eventos culturais de Verão. ----------------------------2. O Festival de Paredes de Coura, realização conjunta mediante protocolo com o Município de Paredes de Coura,
foi assim condicionado à inevitabilidade da não realização deixando, por duas vezes em quase 30 anos, um espaço
vazio: de pessoas, de cultura, de música, mas também de economia e sustentabilidade dos agentes económicos
do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Não obstante, a criação de regras excecionais pelo Governo Português que permitiam o pagamento de contratos
já estabelecidos (como era o caso do protocolo que o Município detinha com a Ritmos) sem a realização dos
espetáculos, foi opção conjunta e consciente de ambos, Município e Ritmos, não submeter qualquer pedido de
pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. fazendo, apenas, um evento expositivo que assinalasse a data e a projetasse no tempo para o ano seguinte na
esperança da retoma e, logo que possível, voltar aos espetáculos para dar suporte à cultura – atividade pela qual
o nosso concelho é hoje uma referência nacional.
5. Assim, no seguimento deste interregno de dois anos, e uma vez que o abrandamento das medidas impostas
pela pandemia COVID 19 assim o permitia, preparamos um evento a que chamamos "Courage Club", que decorreu
nos dias 3 e 4 de dezembro de 2021 e que recebeu este nome por ser um dos primeiros a ser realizados a nível
nacional e, dada a incerteza, assumia-se como um ato de coragem para tentar reavivar um setor que estava
faminto há mais de dois anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 07/2022
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6. O evento superou todas as expectativas. Esgotou na primeira semana com a venda de 800 bilhetes (a lotação
máxima de todos os espaços era de 1000), contou com a cobertura de 32 meios de comunicação social,
proporcionou trabalho direto a 216 pessoas, em que se incluíram os 120 músicos, garantiu uma enchente na
restauração e alojamento de Paredes de Coura e abriu portas à possibilidade de quebrar a sazonalidade do
Festival de Paredes de Coura que, com esta que esperamos ser a primeira edição de muitas do “Courage Clube”,
trouxe o público melómano a Paredes de Coura no período mais baixo da época baixa, durante o mais rigoroso
inverno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Para garantir a afluência do público pela vila, os concertos dividiram-se entre a Caixa de Música, o Quartel das
Artes e o recinto coberto improvisado que, respeitando as dimensões e afastamento necessários, recebeu as
principais atuações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Do ponto de vista económico, apesar do apoio importante do projeto “Garantir Cultura", a receita foi insuficiente
para cobrir todos os custos em que incorremos, uma vez que os bilhetes tinham um preço meramente simbólico
(€ 20) para garantir a promoção da vila e o regresso da música e da atividade cultural a Paredes de Coura. -------9. Como já referido, o impacto do COURAge Club em Paredes de Coura ultrapassou as expectativas, com a
hotelaria e a restauração esgotadas durante os dias do evento, e demonstrou que é possível retomar a atividade
cultural em segurança ainda em contexto de pandemia - uma vez que não foram detetados surtos de COVID 19
na sequência do evento e - reafirmaram a importância do concelho na universo cultural português - para o setor
cultural Coura é sinal de Coragem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------10. A divulgação e cobertura do COURAge Club, para além da reportagem fotográfica realizada pelo nosso
fotógrafo oficial – Hugo Lima - disponível nas nossas redes sociais oficiais, foi assegurada por diversos meios de
comunicação social como o Jornal de Notícias, Expresso, SIC, Visão e Blitz, (Cfr. simples consulta à listagem
completa e links de clipping em anexo). -------------------------------------------------------------------------------------------------11. Por sua vez, tal como resulta da consulta ao mapa financeiro de resumo (Cfr. mapa financeiro em anexo), o
evento apresenta um défice global de 62 000,00 euros. ----------------------------------------------------------------------------12. Deste modo, após a apresentação dos dados e factos, tendo em conta o impacto positivo para o concelho, a
imprescindível contribuição para a reativação da atividade cultural no concelho, solicitamos a V.Exa e ao Município
que tão brilhantemente preside um apoio de 45 mil euros, determinante para que possamos honrar todos os
pagamentos das bandas e estruturas instaladas durante o evento e que foram de uso público. ------------------------Nos termos da fundamentação constante do pedido supratranscrito e considerando que: ----------------------- de acordo com o disposto no artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesses
próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, dispondo o Município de
atribuições, designadamente, nos domínios da cultura e da promoção do desenvolvimento; ------------------- nos termos do disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas
de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras
ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos
dos cidadãos;\ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- em consonância com o estipulado na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal assegurar, incluindo
a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção,
recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município; ---------- nos termos do estatuído na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal promover e apoiar o
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desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de
interesse municipal, foi deliberado, por unanimidade, comparticipar nos custos com a realização do evento
descrito levado a cabo pela RITMOS - Agenciamento e Produção de Espetáculos, Lda, com o valor de
€ 45 000,00 (quarenta e cinco mil euros), por se considerar o mesmo de excecional valia para o
desenvolvimento económico e social do concelho. -----------------------------------------------------------------------------O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo entre as partes”. -----------------

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE PADORNELO – OBRAS DE MANUTENÇÃO
DA SEDE
PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio para obras de manutenção do edifício da
sede da Associação, que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Padornelo (ACRDP), em estreita parceria com a Junta de
Freguesia de Padornelo, nossa parceira em tantos projetos e concretizações, vem, por este meio, apresentar uma
situação que muito a preocupa e solicitar a colaboração do município na sua resolução. ------------------------------------------ Como tem sido reconhecido até por entidades de dentro e de fora do nosso concelho, temos uma boa sede,
da qual muito nos orgulhamos. Ao longo da última década, esta infraestrutura tem sido alvo de muita manutenção
e de pequenos melhoramentos, uma vez que, saliente-se, é uma sede com uma elevada taxa de utilização, ou
seja, é um espaço onde decorrem muitas atividades ao longo de todo o ano. ------------------------------------------------No entanto, é chegado o momento de abraçarmos obras de maior envergadura, urgência que se prende com os
graves problemas existentes no telhado, problemas que têm provocado múltiplas infiltrações ao longo dos últimos
anos. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O receio que a fatura desta grande obra nos provoca tem feito com que adiemos este problema, mas a verdade é
que o mesmo está documentado e tem deixado marcas visíveis, quer no teto quer nas paredes da sede. ---------Neste momento, parece-nos quase criminoso adiarmos esta situação, até porque os estragos no recheio da sede
também já se começam a sentir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, de forma bastante ponderada, apresentamos em anexo orçamentos solicitados relativos a esta obra do
telhado e a outros consequentes e adjacentes, porque entendemos que o melhor será resolver ao mesmo tempo
todas as questões que nos afligem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Voltamos a frisar que a nossa sede é muito utilizada para atividades de diversa natureza, tal como os espaços
adjacentes, sendo que alguns pertencem à Junta de Freguesia, embora formando um todo funcional, apelativo e
harmonioso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por isso, parece-nos que esta infraestrutura, na sua globalidade, é de todo merecedora de todo o apoio financeiro
que lhe possam dar, para que continuemos a cumprir o nosso desígnio: servir a comunidade e enriquecer e
promover a nossa identidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------As obras estão orçadas no valor de € 71 152,72. -------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade, apoiar as obras de manutenção do edifício da sede da Associação
Cultural, Recreativa e Desportiva de Padornelo (ACRDP), com a atribuição de um subsídio no valor de
€ 10 000,00 (dez mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O pagamento do subsídio será efetuado mediante celebração de protocolo”.------------------------------------------

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS
PONTO 05: Apreciação, discussão e votação da proposta de contrato interadministrativo de delegação de
competências nas juntas de freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 07/2022

Página 6

31-03-2022

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA
Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Nos termos do previsto no artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias; ---------------------------b) Em conformidade com o disposto na alínea e) do n.° 1 do artigo 33.° do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal tem competências para
criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de
energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados
por lei sob administração municipal;------------------------------------------------------------------------------------------c) De acordo com a alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal discutir e preparar com os
departamentos governamentais e com as juntas de freguesia contratos de delegação de competências e
acordos de execução, nos termos previstos no referido diploma; ----------------------------------------------------d) A alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, atribui competência à Câmara Municipal para submeter à assembleia municipal, para
efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências com o
Estado e propostas de celebração e denúncia de contratos de delegação de competências com o Estado
e as juntas de freguesia e de acordos de execução com as juntas de freguesia; --------------------------------e) Conforme previsto no artigo 117.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, o Estado, as autarquias locais e as entidades intermunicipais articulam entre si a
prossecução das respetivas atribuições, podendo, para o efeito, recorrer à delegação de competências,
designadamente dos órgãos dos municípios nos órgãos das freguesias; ------------------------------------------f) Prevê o artigo 118.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que a concretização da delegação de competências visa a promoção da coesão territorial, o
reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e
a racionalização dos recursos disponíveis; ---------------------------------------------------------------------------------g) Nos termos do previsto no artigo 120.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, a delegação de competências concretiza-se através da celebração de
contratos interadministrativos; -------------------------------------------------------------------------------------------------h) Dispõe o artigo 131.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que os municípios concretizam a delegação de competências nas freguesias em todos os
domínios dos interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e das
atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais; -----------------------------------------------i)- O Município de Paredes de Coura possui uma extensa área de vias para melhor servir a população do
concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j)- A Câmara Municipal tem delegado nas juntas de freguesia do concelho as suas competências relativas à
limpeza das vias municipais, com resultados francamente positivos; -----------------------------------------------k) A Assembleia Municipal de Paredes de Coura deliberou, nos termos do previsto no n.º 3 e ss. do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, manter no âmbito de intervenção do município as competências
de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros dado que a transferência definitiva das
mesmas para as freguesias não se coaduna com a maleabilidade necessária para gerir o aumento, anual,
da área pavimentada e a intervencionar, bem como as variações demográficas e dos custos inerentes à
limpeza, sendo a delegação por um período de 4 anos um instrumento muito mais justo e equilibrado que
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permite avaliar periodicamente as necessidades das freguesias, nomeadamente, visando uma coerente
transferência de recursos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------l) - É convicção do Município que as Freguesias do concelho de Paredes de Coura garantem uma prestação
de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos recursos que para
tanto lhes são disponibilizados; ------------------------------------------------------------------------------------------------m) Face aos motivos invocados, se considera relevante operar nova delegação das competências de limpeza
das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros nas juntas de freguesia do concelho;--------------------n) O custo de vida, na sua globalidade, nos últimos anos, aumentou, mostrando-se razoável operar um reforço
de 10% ao valor anual atribuído às juntas de freguesia para concretização das mencionadas
competências, fixando-se o mesmo em 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil euros), a distribuir
pelas freguesias e uniões de freguesias de acordo com os seguintes critérios:
- Atribuição de um valor de 2.200,00 euros a cada freguesia ou união de freguesias para despesas de
funcionamento gerais, no âmbito da execução desta delegação de competências; ------------------------------ Atribuição de um valor de 5.500,00 euros a cada freguesia e de 11.000,00 euros a cada união de
freguesias para comparticipação na contratação de um cantoneiro de limpeza, assegurando a
continuidade do funcionamento nos moldes das anteriores delegações de competências; -------------------- Atribuição do restante valor de 124 300,00 euros, proporcionalmente à área, população e extensão da
rede viária a limpar, para cada freguesia ou união de freguesias, com os coeficientes de ponderação de
0,3 para a área, 0,2 para a população e 0,5 para a extensão de rede viária; --------------------------------------Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------------------------------------------------------1.

Discutir com as juntas de freguesia do concelho a celebração de contrato interadministrativo de
delegação de competências nos termos da minuta anexa como documento n.º 1; -------------------

2.

Obtendo-se o acordo das freguesias relativamente à celebração do contrato interadministrativo
de delegação de competências, nos termos da minuta anexa, submeter à assembleia municipal,
para efeitos de autorização, a proposta de celebração do contrato interadministrativo de
delegação de competências, acompanhada da respetiva minuta. -----------------------------------------

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar discutir com as juntas de freguesia do concelho
a celebração de contrato interadministrativo de delegação de competências nos termos da minuta anexa
como documento n.º 1;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obtendo-se o acordo das freguesias relativamente à celebração do contrato interadministrativo de
delegação de competências, nos termos da minuta anexa, submeter à assembleia municipal, para efeitos
de autorização, a proposta de celebração do contrato interadministrativo de delegação de competências,
acompanhada da respetiva minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Venâncio Fernandes saiu da sala.-------------------------------------------------------------------------------------AQUISIÇÃO DE PRÉDIO - EXPOSIÇÃO DE OBRA - MÁRIO CLÁUDIO
PONTO 06 - Apreciação, discussão e votação da proposta de aquisição de prédio em Venade para
exposição de obra Mário Cláudio, que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) nos termos do previsto no artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos
interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, dispondo o Município
de atribuições, designadamente, ao nível da educação, ensino e formação profissional, do património,
cultura e ciência, da promoção do desenvolvimento e do ordenamento do território e urbanismo; ----------ATA N.º 07/2022
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b) o Município de Paredes de Coura reabilitou, no ano de 2013, o edifício onde funcionou, em tempos, a antiga
escola primária de Venade, na freguesia de Ferreira, adaptando-o para acolher o acervo documental do
escritor Mário Cláudio, um dos mais importantes escritores portugueses das últimas décadas, Prémio
Pessoa em 2004, passando a funcionar no mencionado prédio o equipamento municipal “Centro Mário
Cláudio”, com reserva, acondicionamento e tratamento de acervo, programação cultural periódica
(conferências, exposições, espetáculos, edição e lançamento de livros) e, mais recente, acolhimento de
residências artísticas nacionais e internacionais; -------------------------------------------------------------------------c) durante o ano de 2020, no encerramento da homenagem aos 50 anos de vida literária do escritor, foi
concebida a exposição da “Coleção Mário Cláudio”, com a curadoria – Jorge Velhote, Laura Castro – que
esteve patente no Centro Cultural de Paredes de Coura e agrega a coleção privada de pintura, desenho
e escultura do escritor, uma exposição multidisciplinar e de um inestimável valor artístico; ------------------d) o escritor Mário Cláudio, pseudónimo de Rui Manuel Pinto Barbot Costa, manifestou já a disponibilidade de
afetar, de forma permanente, a exposição ao “Centro Mário Cláudio”, contanto que se encontre um espaço
digno e seguro onde, nas proximidades do atual edifício, a mesma possa ficar acessível ao público; -----e) é do maior interesse para o concelho a afirmação daquele espaço como pólo dinamizador da cultura,
através das suas mais diversas expressões, da fotografia, à pintura e à escrita; ------------------------------f) nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis
de valor até 1000 vezes a RMMG; --------------------------------------------------------------------------------------------g) existe, no lugar de Venade, união de freguesias de Formariz e Ferreira, concelho de Paredes de Coura, um
imóvel urbano composto de casa de morada com quinteiro, e um terreno rústico adjacente com uma área
adicional de 640,00 m2, inscritos, respetivamente, na matriz predial urbana daquela união de freguesias
sob o artigo n.º U-1261 e na matriz predial rústica da mesma união de freguesias sob n.º R-1168, o urbano
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 1538/20120707 e aí
registado, por partilha extrajudicial, a favor da Ana Barreiro Rodrigues, casada com José Alexandre
Rodrigues no regime de comunhão de adquiridos, Aníbal Barreiro Rodrigues, casado com Edi de Souza
Rodrigues no regime de comunhão de adquiridos, Maria Augusta Barreiro Rodrigues Covas, casada com
Amândio Barbosa Barreiro Covas no regime de comunhão de adquiridos, António Barreiro Rodrigues,
casado com Maria Deolinda Alves da Silva Rodrigues no regime de comunhão geral, João Barreiro
Rodrigues, casado com Rosa Ramos Rodrigues Barreiro no regime de comunhão geral, e Maria Barreiro
Rodrigues Fernandes, casada com Heitor Soares Fernandes no regime de comunhão geral, e o rústico
omisso na Conservatória do Registo Predial (cfr. Doc. 1 em anexo que se junta e aqui se dá por
integralmente reproduzido para os devidos efeitos); ---------------------------------------------------------------------h) foi realizada uma avaliação independente e isenta aos aludidos imóveis, tendo resultado como seu valor de
mercado a quantia de € 70.823,80 (cfr. avaliação junta em anexo como Doc. n.º 2 que aqui se dá por
integralmente reproduzida para os devidos efeitos); ---------------------------------------------------------------------i)- o Município de Paredes de Coura e os proprietários dos mencionados prédios encetaram negociações com
vista à sua aquisição pelo mesmo e, no seu desenrolar, os proprietários aceitaram vendê-los ao Município
pelo preço de € 70.000,00;------------------------------------------------------------------------------------------------------j)- razões de interesse público, designadamente as expostas (criação de um espaço, nas imediações do
“Centro Mário Cláudio”, onde a exposição da “Coleção Mário Cláudio” possa estar acessível ao público),
aconselham a aquisição supramencionada pelo citado valor de € 70.000,00; ------------------------------------Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A aquisição (por compra) pelo Município de Paredes de Coura aos respetivos proprietários, pelo preço de €
70.000,00 (setenta mil euros), dos prédios descritos no considerando g). ----------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição (por compra) pelo Município de Paredes de Coura
aos respetivos proprietários, pelo preço de € 70 000,00 (setenta mil euros), dos prédios descritos no
considerando g). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Vereador Venâncio Fernandes regressou à sala. -------------------------------------------------------------------------------

FOLAR AO COMPASSO PASCAL
PONTO 07: Apreciação, discussão e votação da proposta de atribuição de um folar ao compasso pascal.
“Proposta de atribuição de folar ao compasso pascal, no valor de € 170,00 (cento e setenta euros), assim
distribuído: € 125,00 (cento e vinte e cinco euros) ao padre; € 15,00 (quinze euros) ao sacristão, e € 10,00 (dez
euros), a cada um dos ajudantes (pasta, caldeira, campainha e recordações --------------------------------------------------------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de atribuição de folar ao
compasso pascal, no valor de € 170,00 (cento e setenta euros), assim distribuído: € 125,00 (cento e vinte e
cinco euros) ao padre; € 15,00 (quinze euros) ao sacristão, e € 10,00 (dez euros), a cada um dos ajudantes
(pasta, caldeira, campainha e recordações).”

LISTAGEM DE DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
PONTO 08: Tomar conhecimento das decisões tomadas no âmbito da delegação de competências da
Câmara no Presidente da Câmara, em reunião da CM de 28/10/2021 e previstas no Decreto Lei nº 555/99, de
16 de dezembro, na sua redação atual (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), conforme listagem
que se transcreve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proc
esso
9/22

Titular
Vânia Patricia Guimarães

Data do
despacho
16-mar-22

L. Fernandes
19/2

António Manuel Amorim

1

Lopes

8/19

José Manuel Dantas

16-mar-22
16-mar-22

Fernandes
2/22

Luís Miguel Rodrigues

16-mar-22

Araújo

Tipo de Operação

Situação atual

Remodelação de

Cuco -

Moradia

Castanheira

Reconstrução de

Mantelães -

Moradia

Formariz

Construção de

Sobreiro -

Moradia

Linhares

Construção de

Vilares - Bico

armazém

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, pelo presidente foi encerrada a reunião, pelo que de tudo, para
constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. -------------------------
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