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Ata n.º 15/2022 da reunião ordinária realizada no dia 21 de julho de iniciada às 09h30m e 

concluída às 10h30. 
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ABERTURA 

No dia vinte e um do mês de julho do 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 Vereador Venâncio apresentou as seguintes questões: -----------------------------------------------------------  

 

1. É do conhecimento publico que o Tribunal está sem juiz há vários meses, e que a informação transmitida, 

é a de que a previsão do regresso da Sra. Juíza, apenas estará prevista para janeiro de 2023. Existem 

processos pendentes de elevada relevância para os cidadãos, alguns dos quais, pela morosidade, que 

põem em causa a estabilidade de várias famílias. -----------------------------------------------------------------------  

a) Sugiro que o executivo questione o Ministério da Justiça, para esclarecimentos sobre esta situação. 

 

2. Estando a pouco mais de um mês do início do Ano Escolar, gostava de saber se em termos de 

equipamentos informáticos e digitalização, estão supridas todas as carências verificadas no período 

inicial da pandemia COVID. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Com a aprovação do protocolo entre o Governo e ANMP, as autarquias passaram a ter competências sobre 

os horários dos Centros de Saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Pergunto, se faz parte dos planos deste executivo, a abertura 24 Horas por dia do centro de saúde 
local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. No final do ano de 2021, questionei o Sr. Presidente sobre a existência de algum projeto para reparar o 

estradão da Liboreira, que liga Vascões a Travassos pelo interior do PPCB, atendendo ao estado 

lastimoso agravado, entretanto pelo último inverno, que até foi ameno. É, no entanto, minha opinião de 

que o trânsito no interior do espaço afeto à PPCB, deveria estar sujeito a condicionalismos.----------------  

a) Pergunto novamente sobre o ponto de situação, e se já existe planeamento para essa intervenção. 

 
Quanto à ausência de juiz no Tribunal de Paredes de Coura e dos prejuízos que possa causar o 

Presidente da Câmara disse partilhar dessa preocupação e de ter feito diligências no sentido de que a 

situação não se mantenha, pois que, são as pessoas as mais prejudicadas. Foram-lhe dadas garantias 

de que as situações urgentes iriam ser resolvidas e de que no termo das férias judiciais ia fazer o ponto 

da situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sobre a carência de equipamentos informáticos nas escolas informou terem sido distribuídos e 

instalados 85 computadores novos, neste ano corrente, no agrupamento de escolas de Paredes de 

Coura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Em relação ao alargamento do horário de funcionamento da Delegação de Saúde, o o ACES de 

Paredes de Coura não está integrada no âmbito da delegação de competências pelo que o Municipio 

não tem competência nessa área.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda assim, o Municipio fará sentir a necessidade se abrir 24 horas por dia. ---------------------------------  

 

No que diz respeito ao estado de conservação da via que liga Vascões a Travassos dentro da Paisagem 

Protegida, informou que o investimento para resolver definitivamente a situação, com a colocação de 

drenos junto à Fonte de S. Martinho e espaço adjacente e troço de via adjacente, ascende a um valor 

base de 25 mil euros, pelo que não há priorização desta obra pela junta de freguesia. Apenas será 

possível uma reparação pontual, logo que haja condições para isso. --------------------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 14/2022, da reunião ordinária de 07-07-2022, 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 14/2022, da reunião ordinária de 07-07-2022.  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo 

ao dia 15-07-2022, 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: 3 596,22€ Três mil quinhentos e noventa e seis euros e vinte e dois 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 106 245,06€ Cento e seis mil duzentos e quarenta e cinco euros e seis 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19 951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e 
dois cêntimos 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

LEILÃO DE LOJAS DO LARGO HINTZE RIBEIRO 

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação do pedido de abertura de leilão em hasta pública 

para atribuição das Lojas nº 8, e 34 do Largo Hintze Ribeiro. -------------------------------------------------  

Proposta para abertura de leilão em hasta pública, para cedência do direito de ocupação das lojas do 

Largo Hintze Ribeiro, números: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- 8 com a área de 35,00 m2, pelo valor base de licitação de € 875,00 (oitocentos e setenta e cinco 

euros) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 34 com a área de 31,00 m2, pelo valor base de licitação de € 775,00 (setecentos e setenta e 

cinco euros ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O valor mínimo dos lanços é de € 25,00. ---------------------------------------------------------------------------------  

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 52 137,63 € cinquenta e dois mil cento e trinta e sete euros e sessenta e 
três 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) 154 883,45€ Cento e cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três 

euros e quarenta e cinco 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 

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) 15 655,63 € quinze mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e 

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

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 2 828,14 € dois mil oitocentos e vinte e oito euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO 
BANCO) 

5 805,88€ cinco mil oitocentos e cinco euros e oitenta e oito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO 
BANCO) 

10 073,08€ dez mil e setenta e três euros e oito cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 42 695,47 € quarenta e dois mil seiscentos e noventa e cinco euros e 
quarenta e sete cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 464 785,19€ um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e 
oitenta e cinco euros e dezanove cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 729 048,10 € Setecentos e vinte e nove mil e quarenta e oito euros e dez 
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) 58 741,69 € Cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e um euros e 

sessenta e nove cêntimos 
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“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de leilão em hasta pública, 

para cedência do direito de ocupação das Lojas números 8 e 34 do Largo Hintze Ribeiro, com a 

base de licitação proposta e o valor mínimo dos lanços: € 25,00”. -----------------------------------------  

COMISSÃO MUNICIPAL DE RECOMPENSAS 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de proposta de ata da Comissão Municipal de 

Recompensas que se transcreve.---------------------------------------------------------------------------------------  

Aos dezoito dias do mês de julho de 2022 reuniu, nos Paços do Concelho deste Município a Comissão 

de Recompensas, prevista no artigo 3º do Regulamento para a Concessão de Medalhas, composta 

pelos seguintes elementos: Vitor Paulo Gomes Pereira, Maria José Brito Lopes Moreira, José Miguel 

Guerreiro dos Santos e Maria Joana Pinto Rodrigues.  -------------------------------------------------------------  

Da ordem de trabalhos constava um único ponto: a emissão de parecer sobre as propostas de 

agraciamento. Assim, foram submetidas à apreciação da Comissão as seguintes propostas de 

agraciamento:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Um: Assírio Bacelar, Medalha de Mérito, Dourada. ---------------------------------------------------------------  

Dois: Amaro Fortunato Rodrigues de Sousa, Medalha de Mérito, Dourada, a título póstumo. -----  

Três: António Pereira Domingues, Medalha de Bons Serviços, Dourada. --------------------------------  

Quatro: José Manuel Araújo Medalha de Bons Serviços, Dourada.  ---------------------------------------  

Cinco: José Augusto Venancio Fernandes Medalha de Bons Serviços, Dourada. ---------------------  

Seis: José Barreiro Alves, Medalha de Bons Serviços, Prateada. -------------------------------------------  

A Comissão apreciou as propostas e emitiu o respetivo parecer individualizado, como lhe cumpre, nos 

seguintes termos:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à proposta de Número Um a Comissão verificou que Assírio Bacelar nasceu no dia 7 de 

abril de 1939, em Miragaia, Porto, tendo vivido desde tenra idade em Lisboa, embora as suas raízes 

familiares estejam em Paredes de Coura, na freguesia de Formariz. --------------------------------------------  

Criou a sua primeira editora “Assírio e Alvim”, em 1972, que se propunha questionar o regime ditatorial, 

completando em 2022, 50 anos de atividade editorial. --------------------------------------------------------------  

Discordâncias no rumo da editora levaram-no a criar, em 1974, a “Editorial Vega”, projeto que se 

regenerou no novo milénio surgindo a “Nova Vega”. Os seus contributos editoriais estiveram presentes 

na “Compendium”, no domínio da Educação e do Desporto, e na “Século XXI”, vocacionada para a 

cultura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na qualidade de editor, tem exercido uma ação digna e empenhada, que se salda pela revelação e 

publicação de muitos autores de língua portuguesa e estrangeira, nos domínios da ficção, do ensaio, 

da poesia e antologias de pendor regional. -----------------------------------------------------------------------------  

É autor dos seguintes livros para crianças: ------------------------------------------------------------------------------  

O Espantalho às Avessas (1992); A Estrelinha da Manhã (1996) – traduzidos e publicados em língua 

búlgara e recomendados para leitura pelo IPLB - Leonardo e o Papagaio (2006); Ritinha e a Lenda da 

Lagoa das Sete Cidades (2012) e “O Pequeno Herói da Travanca – Uma história das Guerras da 

Restauração” (2013), inspirado nos célebres Combates da Travanca. ------------------------------------------  
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Note-se que o lançamento do livro Leonardo e o Papagaio (2006), com ilustrações de Vítor Paiva, 

incluiu a inauguração de uma exposição de desenhos do ilustrador, no Centro Cultural, intitulada 

“Papagaio de Papel em Terra de Sonho”. A Autarquia courense ofereceu a obra aos alunos do pré-

escolar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em 2015, o Arquivo Municipal, que havia acompanhado as pesquisas documentais para a conceção 

de um novo livro, lançou a oficina “O Pequeno Herói da Travanca”, para explicar a génese do Dia do 

Município às turmas do 3º, 4º e 6º ano de escolaridade. -------------------------------------------------------------  

É autor de uma crónica no jornal “Notícias de Coura”, sob a rubrica “Letra Livre”. ----------------------------  

Desta forma, e tendo em conta todo o trabalho editorial desenvolvido ao longo de 50 anos a Comissão 

emite parecer favorável relativamente à atribuição de Medalha de Mérito, Dourada. -----------------------  

Quanto à proposta número Dois, a Comissão pretende enaltecer publicamente o prestimoso contributo 

que Amaro Fortunato de Almeida, já falecido, dedicou à causa pública e à comunidade do concelho, 

onde prestou por muitos anos, serviços no Sporting Clube Courense, nas mais diversas atividades. 

Desta forma, a Comissão emite parecer favorável à atribuição da Medalha de Mérito, Dourada, a título 

póstumo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às propostas dos números Três a Cinco, a Comissão reconhece que os funcionários 

municipais, recentemente aposentados, exerceram a sua atividade no município durante mais de 30 

anos, sem desmerecimentos, prestando um importante contributo na prossecução do interesse público, 

pelo que se emite parecer favorável à atribuição da Medalha de Bons Serviços, Dourada. -------------  

No que respeita à proposta número Seis, a Comissão entende que o funcionário municipal, que se 

encontra aposentado, exerceu a sua atividade durante mais de 20 anos, sem desmerecimentos, 

prestando um importante contributo na prossecução do interesse público pelo que a Comissão emite 

parecer favorável à atribuição da medalha de bons serviços, prateada. -----------------------------------------  

E não havendo mais propostas a analisar, foi encerrada a reunião, da qual se lavra a presente ata que 

será assinada por todos os membros. ------------------------------------------------------------------------------------  

GRUPO DESPORTIVO DE CASTANHEIRA 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio do Grupo Desportivo de 

Castanheira (GDC), que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------  

Com o início de mais uma época desportiva, 2022/2023, onde o nosso Grupo Desportivo pretende dar 

continuidade nas provas federadas organizadas pela AF Viana do Castelo e AF de Braga, 

nomeadamente no campeonato Interdistrital de Futsal Seniores Feminino, campeonato Interdistrital de 

Futsal Juvenis Feminino, para lá das respetivas Taças Distritais da AFVC em cada escalão e na Taça 

Portugal e, possivelmente, na Taça Nacional de Futsal Seniores Feminino, está em curso o prazo de 

filiação do clube (até dia 29 de julho) nas provas, bem como a inscrição das atletas. Este ano 

pretendemos marcar a diferença ao inscrever também as atletas de escalão juvenil e as atletas do 

escalão da academia (que já prestaram treinos em épocas anteriores e inclusive representaram a 

seleção de futsal de Viana do Castelo).  ---------------------------------------------------------------------------------  

Assim, dados os valores envolvidos nesta fase de arranque da época desportiva, com a inscrição do 

clube, as inscrições de atletas, seguro desportivo e aquisição de material desportivo, vimos, pelo 
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presente solicitar a V. Exa. o apoio do município com a atribuição do habitual subsídio, sem o qual será 

de todo impossível a nossa participação no leque de provas referido, bem como dar continuidade às 

conquistas até já conseguidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelas razões expostas, solicitávamos o valor de subsídio no valor de 20 mil euros, distribuídos entre os 

meses de julho de 2022 a junho de 2023 nos seguintes moldes e conforme as exigências de cada mês:  

€ 3 000,00 nos meses de julho e agosto; € 1 800,00 nos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2022 e janeiro de 2023; e € 1 000,00 nos meses de fevereiro a junho de 2023. ------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Desportivo de Castanheira, para a época de 

2022/2023, um subsídio no valor de € 20 000,00 (vinte mil euros), distribuído da seguinte forma: 

€ 3 000,00 nos meses de julho e agosto de 2022; € 1 800,00 nos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023; e € 1 000,00 nos meses de fevereiro a junho de 

2023, tendo em conta o exposto no pedido supratranscrito. --------------------------------------------------  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo e apresentação de 

plano das atividades que o GDC tem programadas para a época desportiva de 2022/2023”. ------  

No final da época deverá ser apresentado relatório detalhado das atividades realizadas objetivos 

atingidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECEITAS MUNICIPAIS 

DERRAMA 

PONTO 06 - Apreciação, discussão e votação da proposta de lançamento de derrama para o ano 

de 2023. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 2023.  

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 2023, nos termos do art.º 

18.º, da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, adiar a discussão do assunto supra, para uma próxima 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS 

PONTO 07 - Apreciação, discussão e votação da proposta de participação no IRS para 2023. ---  

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 2023, nos 

termos do nº2 do art.º 26º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro, ------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, adiar a discussão do assunto supra, para uma próxima 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

PONTO 08 - Apreciação, discussão e votação da proposta de fixação das taxas de IMI para 2023 

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 2023, ------------------------------- Foi 

deliberado, por unanimidade, adiar a discussão do assunto supra, para uma próxima reunião. --  

FIXAÇÃO DE TMDP 

PONTO 09 - Apreciação, discussão e votação da proposta de fixação da TMDP (taxa municipal 

de direitos de passagem), em 0,25% para o ano de 2023. -------------------------------------------------------  

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 2023, da TMDP (taxa municipal de direitos de passagem) em 0,25%. ----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, adiar a discussão do assunto supra, para uma próxima 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LISTAGEM DAS DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO nº 10: 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 

247/22 Maria Elizabete 

Ramos Correia 

19-jul-22 Pedido de Certidão Deferido  

257/22 Maria Fátima 

Cunha Fernandes 

19-jul-22 Pedido de Certidão Deferido  

232/22 Maria Fátima 

Cunha Fernandes 

19-jul-22 Pedido de Certidão Deferido  

251/22 Maria Fátima 

Cunha Fernandes 

19-jul-22 Pedido de Certidão Deferido  

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

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

 ------- No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta ata em minuta. -----  
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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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


