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Ata n.º 12/2022 da reunião ordinária realizada no dia 09 de junho de iniciada às 09h30m e concluída às 

11h30. 

 

SUMÁRIO   PÁGINAS 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

ABERTURA ................................................................................................................................................................................................................................. 3 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA ................................................................................................................................................................................................ 3 
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ....................................................................................................................................................................... 3 
BALANCETE .................................................................................................................................................................................................................................. 3 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS...................................................................................................................................... 4 
SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO DO CAMPO DE JOGOS DO SPORTING CLUBE COURENSE – 24/22_E – ABERTURA DE PROCEDIMENTO
 ........................................................................................................................................................................................................................................................ 4 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS ................................................................................................................................................................................................... 6 
CRECHE DE MOZELOS – PEDIDO DE APOIO – 4 CRIANÇAS ................................................................................................................................................. 6 
ENTREGA DE LOJA DO LARGO HINTZE RIBEIRO .................................................................................................................................................................... 6 
MOÇÃO DA CIM ............................................................................................................................................................................................................................ 6 
RECEITA DE BILHETEIRA PARA AS VITIMAS DA GUERRA NA UCRANIA ............................................................................................................................. 6 
1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2022 .......................................................................................................................... 7 
COMÉDIAS DO MINHO –GESTÃO DO QUARTEL DAS ARTES ................................................................................................................................................ 7 
CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (1º DIREITO) ................................................................................................ 8 
SPORTING CLUBE COURENSE – APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELVADO ................................................................................................................... 8 

LISTAGEM DAS DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS .................................................................................. 9 

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA ................................................................................................................................................................................ 9 

ENCERRAMENTO ..................................................................................................................................................................................................................... 9 

 

.  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 12/2022 Página 3 09-06-2022 
 

ABERTURA 

No dia nove do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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, Venâncio 

Fernandes e Vítor Manuel Rosas da Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por José Manuel Braga Fernandes, Coordenador Técnico, 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 DA ORDEM DO DIA 

Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 11/2022, da reunião ordinária de 26-05-2022, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 11/2022, da reunião ordinária de 26-05-2022. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 03-

06-2022, 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: 7 918,34 € sete mil novecentos e dezoito euros e trinta e quatro cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 226 035,31 € duzentos e vinte e seis mil e trinta e cinco euros e trinta e um 
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) 49 045,71 € quarenta e nove mil e quarenta e cinco euros e setenta e um 
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) 40 110,62€ quarenta mil cento e dez euros e sessenta e dois cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 186 417,99€ cento e oitenta e seis mil quatrocentos e dezassete euros e 
noventa e nove cêntimos 

Conta n.º0018/14824607312 – (BST) € 
 

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 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO DO CAMPO DE JOGOS DO SPORTING CLUBE COURENSE – 

24/22_E – ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

Ponto 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura do concurso público para execução 

da empreitada “Substituição de Relvado Sintético do Campo de Jogos do Sporting Clube Courense - 

24/22_E” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(com fundamento no Art.º 19.º, n. º1, b) do Código dos Contrato Públicos (adiante designado CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na versão em vigor) ------------------------------------------  

Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Que há necessidade urgente em substituir o relvado sintético do campo de jogos do Sporting Clube 

Courense; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que devido ao seu período de existência e, por conseguinte, ao avançado estado de degradação, o mesmo 

já não apresenta condições para a prática da modalidade desportiva, podendo mesmo causar lesões aos 

desportistas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A aprovação do Projeto de Execução da empreitada designada “Substituição de relvado sintético do Campo 

de jogos do Sporting Clube Courense”, constituído pelos documentos: memória descritiva e justificativa, 

peças desenhadas, orçamento, mapa de quantidades, PSS e PGR; -------------------------------------------------  

2. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da referida 

empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; -------------------------------------------  

3. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1 do 

artigo 130.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Aprovar o valor base do procedimento no montante de 248.019,34 € (duzentos e quarenta e oito mil 

dezanove euros e trinta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nos termos do previsto 

no n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir da consulta preliminar ao mercado, nos 

termos do previsto no art.º 35.º-A do CCP; ----------------------------------------------------------------------------------  

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) 15 650,83 € quinze mil seiscentos e cinquenta euros e oitenta e três 
cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 
 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 2 843,14 € dois mil oitocentos e quarenta e três 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) 

10 093,08 € dez mil e noventa e três euros e oito cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 120 642,01 € cento e vinte mil seiscentos e quarenta e dois euros e um 
cêntimo 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 427 323,68 € um milhão quatrocentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e 
três euros e sessenta e oito cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 653 849 ,04 € seiscentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e nove 
euros e quatro 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) 69 134,97 € sessenta e nove mil cento e trinta e quatro euros e noventa e 
sete cêntimos 
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5. A aprovação do respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente 

informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------------------------  

6. Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  ------------  

 - Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo ---------------------------------------------------------------------------------  

 - 1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 2ª Vogal: Sofia Lages de Carvalho -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa ------------------------------------------------------------------------------  

 - 2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; ------------------------------------------------------------------------------------  

7. Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, 

de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ----------------------------------------------------------------  

8. A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do disposto 

no artigo 290.º-A do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para cumprimento dos requisitos legais da abertura do presente procedimento, informa-se que: -----------------------  

1. Existe cabimento orçamental para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar 

e, de acordo com o artigo 47.º do CCP, o respetivo preço contratual não excederá o valor de € 248 019,34, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O presente procedimento insere-se no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos CPV 

45236119-7 obras de reparação de campos desportivos; ---------------------------------------------------------------------------  

3. À data, existem fundos para a assunção do compromisso, e a sua inscrição será efetuada após a adjudicação 

pelo órgão competente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade aprovar: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1-  O Projeto de Execução da empreitada designada “Substituição de relvado sintético do Campo de 

jogos do Sporting Clube Courense”, constituído pelos documentos: memória descritiva e 

justificativa, peças desenhadas, orçamento, mapa de quantidades, PSS e PGR; -------------------------  

2- O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da 

referida empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; --------------------------  

3- A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 

1 do artigo 130.º do CCP; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4- O valor base do procedimento no montante de 248.019,34 € (duzentos e quarenta e oito mil dezanove 

euros e trinta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nos termos do previsto 

no n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir da consulta preliminar ao mercado, 

nos termos do previsto no art.º 35.º-A do CCP; ------------------------------------------------------------------------  

5- O respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente 

informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; --------------------------------------  

6- A nomeação para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  

 - Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo -----------------------------------------------------------------------------  

 - 1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha --------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 2ª Vogal: Sofia Lages de Carvalho --------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa ---------------------------------------------------------------------------  

 - 2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; --------------------------------------------------------------------------------  

7- A delegação no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------  

8- A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do 

disposto no artigo 290.º-A do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

CRECHE DE MOZELOS – PEDIDO DE APOIO – 4 CRIANÇAS 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio para integração de 4 crianças na creche 

do Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada, sita em Mozelos. -------------------------------  

“(…) o Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada, dispõe de uma creche com um total de 20 

crianças distribuídas em duas salas, uma de creche e outra de berçário. Estas 20 crianças estão protocoladas em 

Acordo de Cooperação com a Segurança Social de Viana do Castelo, sendo a capacidade total de 24 utentes. ----  

Nos últimos anos, a procura tem sido imensa existindo mesmo lista de espera para esta valência. Neste sentido e 

com o objetivo de dar resposta às famílias que nos procuram, foi realizado um pedido ao Centro Distrital de 

Segurança Social de Viana do Castelo, para protocolar as 4 vagas que são a ocupação total da capacidade da 

valência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O parecer por parte da Segurança Social de Viana do Castelo foi favorável relativamente à ocupação da 

capacidade máxima, no entanto não estariam contemplados em Acordo de Cooperação. ---------------------------------  

Face ao exposto a Instituição prevê um custo anual com os 4 utentes no valor de 18 421,54€, valor este calculado 

em função dos gastos com material didático, alimentação, higiene pessoal, material de desgaste rápido e a 

contratação de uma Ajudante de Ação Educativa, a este valor vai ser deduzido o montante de 5.016€, referente 

às comparticipações Familiares. (mapa em anexo). -----------------------------------------------------------------------------------  

Das 4 crianças admitidas, duas teriam direito a usufruir da gratuidade nas creches, Portaria nº 271/2020 (art3), no 

entanto não estando registadas na Segurança Social, não tem direito e esse apoio, que do nosso ponto de vista é 

injusto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Perante esta situação, vimos através deste pedido solicitar a V. Exas um apoio financeiro do Município, no valor 

mensal de 1200€ (300€*4 crianças), assim como o valor 130€/mês (55€+75€), das crianças que como referi teriam 

direito à gratuitidade, não aplicando a instituição esse valor às famílias das crianças, como procede com as 

crianças em Acordo de cooperação com a Segurança Social. ---------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, conceder o apoio financeiro até ao valor mensal de 1 330,00 (mil trezentos 

e trinta euros), para integrar 4 crianças na creche do Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo 

e Parada, sita em Mozelos, nos termos do pedido transcrito ------------------------------------------------------------------  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo entre as partes”. -----------------  

ENTREGA DE LOJA DO LARGO HINTZE RIBEIRO 

PONTO 05: Tomar conhecimento da entrega da loja nº 32 do Largo Hintze Ribeiro pelo titular, Elvira Portela 

Brandão Carvalho, a partir do mês de junho de 2022. ----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

MOÇÃO DA CIM 

PONTO 06: Tomar conhecimento da moção apresentada pelo PCP/PEV, da Assembleia Intermunicipal da 

CIM Alto Minho, reunida em 28 de abril sobre o “25 de Abril” e o “1º de Maio”. ----------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

RECEITA DE BILHETEIRA PARA AS VITIMAS DA GUERRA NA UCRANIA 

PONTO 07: Tomar conhecimento do valor arrecadado na angariação de fundos para as vítimas da Ucrânia, 

designadamente a receita de bilheteira dos espetáculos a realizar no Centro Cultural de Paredes de Coura, 

que se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na sequência da deliberação do Executivo em sua reunião de 14-04-2022, informa-se que a receita da bilheteira 
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dos espetáculos realizados nos dias 22, 23 e 25 de abril, no Centro Cultural de Paredes de Coura, a reverter, na 

totalidade, a favor das vítimas da guerra na Ucrânia foi a constante do mapa que a seguir se transcreve: -----------  

Espetáculo Sessões Espetadores Ocupação Receita Total de 
Comissões 

BOL 

IVA Total 

Criatura - 
Paredes de 

Coura (Grande 
Auditório) 

1 155 43,7 % 760,00 € 17,08 € 43,02 € 699,90 € 

Estilhaços + 
CouraVoce - 
Paredes de 

Coura (Grande 
Auditório) 

1 169 47,6 %  845,00 € 18,57 € 47,83 € 778,60 € 

Salvador Sobral 
- Paredes de 

Coura (Grande 
Auditório) 

1 332 93,5 % 1 640,00 € 40,36 € 92,83 € 1 506,81 € 

TOTAL 3 656 61,6 % 3 245,00 € 76,01 € 183,68 € 2 985,31 € 

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a transferência da receita de bilheteira proveniente dos 

espetáculos realizados nos dias 22, 23 e 25 de abril de 2022, no Centro Cultural de Paredes de Coura, sejam 

transferidos a favor das vítimas da guerra na Ucrânia através do IBAN do fundo de Emergência da Cruz 

Vermelha Portuguesa: PT50 001000003631911000174 – BPI.  ----------------------------------------------------------------  

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2022 

PONTO 08: 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 2022. -------------------------  

A presente revisão destina-se à integração do saldo do ano anterior e ajustamento dos financiamentos para a 

regeneração urbana, conforme mapas em anexo que ficam a fazer parte integrante desta ata. -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa 

e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, para o ano de 2022 e que seja submetida à 

apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  

COMÉDIAS DO MINHO –GESTÃO DO QUARTEL DAS ARTES 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de pedido que vise estabelecer uma parceria com o Município 

de Paredes de Coura para assegurar o funcionamento e a gestão do equipamento cultural "Quartel das 

Artes", sito na Rua Heróis do Ultramar, nos termos da comunicação a seguir transcrita. --------------------------  

“O Município de Paredes de Coura e a Comédias do Minho – Associação para a Promoção de Atividades Culturais 

no Vale do Minho têm vindo a desenvolver, nos últimos 19 anos, uma frutuosa parceria cultural que permitiu à 

Associação contribuir de forma objetiva para a criação artística de produções teatrais e performativas e de 

formações específicas dirigidas à comunidade e agentes culturais e oferecer ao concelho eventos que através da 

qualidade e persistente divulgação das práticas teatrais e performativas muito contribuíram para a formação de 

vários públicos para a prática teatral e artística e para a elevação do nível cultural dos munícipes courenses. Tendo 

em conta que a Comédias do Minho desenvolve a sua ação no concelho em três eixos de intervenção (a companhia 

profissional de teatro, o projeto pedagógico e o projeto comunitário) que agem em articulação para a construção 

de uma missão global: dotar o vale do Minho de um projeto cultural próprio, adaptado à sua realidade 

socioeconómica e, portanto, com um enfoque especial no envolvimento das populações, a partir da construção de 

propostas de efetivo valor participativo e simbólico, para as comunidades a que se dirigem. E considerando que 

importa dar continuidade ao objetivo estratégico de alargar e consolidar o acesso cada vez mais generalizado à 

uma oferta teatral e de formação especializada nas áreas artísticas no concelho, vimos pela presente solicitar a V. 
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Exas a celebração de um protocolo, como tem sido prática em anos anteriores, que vise estabelecer uma parceria 

entre o Município de Paredes de Coura e a associação Comédias do Minho, no âmbito específico da necessidade 

de assegurar o funcionamento e a gestão do equipamento cultural "O Quartel das Artes" e o desenvolvimento de 

atividades de teatro, artes performativas e formações, para todos os públicos do Município, retroagindo os efeitos 

do protocolo a celebrar a 01 de janeiro de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se minuta do protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a parceria entre o Município de Paredes de Coura e a Comédias 

do Minho – Associação para a Promoção de Atividades Culturais no Vale do Minho para assegurar o 

funcionamento e a gestão do equipamento cultural "Quartel das Artes", sito na Rua Heróis do Ultramar, 

nos termos da comunicação a supratranscrita. ------------------------------------------------------------------------------------  

CONTRATO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (1º DIREITO) 

PONTO 10: - Ratificação de contrato de comparticipação para acompanhamento técnico (1º direito), com o 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP (IHRU, IP). ---------------------------------------------------------------  

Foi presente o contrato que tem por objeto a concessão de um apoio financeiro não reembolsável destinado a 

financiar a aquisição de uma prestação de serviço de acompanhamento técnico necessária para a elaboração da 

estratégia local de habitação a financiar pelo IHRU, IP, que se anexa a esta ata como seu documento e dela fica 

a fazer parte integrante. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade ratificar os termos do contrato que tem por objeto a concessão de um 

apoio financeiro não reembolsável para financiamento de aquisição de uma prestação de serviço de 

acompanhamento técnico para a elaboração da estratégia local de habitação a financiar pelo Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, IP (IHRU, IP), que se anexa a esta ata como seu documento e dela fica 

a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SPORTING CLUBE COURENSE – APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO RELVADO 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação do pedido do Sporting Clube Courense, para substituição do 

relvado do Campo de Jogos, que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------   

SPORTING CLUBE COURENSE, NIPC 502 647 302, com sede no Largo 5 de Outubro, união de freguesias de 

Paredes de Coura e Resende, concelho de Paredes de Coura, aqui representado pelo Presidente da Direção, 

Jorge Bento Seia Lima, vem expor e requere a V. Exa. o seguinte: --------------------------------------------------------------  

O SCC tem vindo nos últimos anos a reforçar o trabalho de formação das camadas jovens, que tem neste momento 

cerca de 150 atletas dos diversos escalões, com idades entre os 3 e os 18 anos, tendo em vista a promoção de 

um estilo de vida saudável e uma plena formação para o trabalho em equipa, espírito de colaboração em 

sociedade, no fundo, promovendo a educação para a cidadania. Prova disso é a aposta no Coura Cup, um torneio 

para os mais jovens que tem crescido muito nos últimos anos, e que se tem vindo a afirmar como uma grande 

festa do futebol de formação, um marco já no calendário desportivo distrital e regional. ------------------------------------  

No entanto, e apesar de todo o apoio do Município, temos vindo a detetar a necessidade urgente de intervenção 

ao nível do relvado sintético que, malogradas as intervenções de manutenção, tendo em conta os 13 anos de 

utilização, necessita já de urgente substituição.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Na verdade, o sintético atualmente existente encontra-se degradado e não reúne já as condições necessárias para 

a prática da modalidade desportiva, o que pode originar a ocorrência de lesões graves nos atletas e é motivo de 

grande preocupação para todos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, o Clube não dispõe de estofo financeiro que garanta o investimento necessário para a execução 

da obra, além de que, por meio de protocolo de cedência do usufruto celebrado em 29 de julho de 2008, o mesmo 

se encontra vinculado ao Município.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deste modo, vimos muito respeitosamente solicitar a V.Exa. seja executada uma intervenção urgente de 

substituição do aludido relvado, disponibilizando-nos para proceder as alterações de protocolo que entendam 

necessárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio ao Sporting Clube Courense, para substituição 

do relvado do Campo de Jogos”, considerando os termos do protocolo assinado com o Sporting Clube 

Courense em 29/07/2008, cuja cópia se anexa a esta ata como seu documento. --------------------------------------  

LISTAGEM DAS DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 12: 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Processo Titular 
Data do 

despacho 
Tipo de operação 

Situação atual 

42/21 Susana 

Manuela 

Martins 

Teixeira 

1-jun-22 Construção de 

Moradia 

Deferido pedido Alvará 

Construção 

16/18 Armindo 

Rodrigues 

Barbosa 

1-jun-22 Construção de 

Moradia 

Deferido pedido Alvará 

Construção 

7/22 Maria 

Fátima 

Amorim 

Reis 

1-jun-22 Legalização de 

Construção 

Deferido pedido Alvará 

Construção 

1/22 José 

António M. 

Pedreira 

Morais 

1-jun-22 Casa de campo Deferido pedido de alvará 

para TER 

71/22 José Óscar 

Gonçalves 

Calçada 

1-jun-22 Pedido de Certidão Certidão emitida 

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. -------------------------------------  

 

 


