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Ata n.º 12/2017 da reunião ordinária realizada no dia 12 de junho de 2017 iniciada às 10h30m e concluída 
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=ABERTURA= 

No dia doze do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos Paços do Município 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, Helena Barbosa Ramos Fernandes, Maria José 

Brito Lopes Moreira, Janine da Mata Azevedo Soares. --------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, Técnica Superior do Serviço Administrativo, da 

Divisão Administrativa e Financeira do Município. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver «quorum» para funcionamento do 

executivo, o presidente declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO= 

Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

=PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA= 

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

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata nº 11/2017, da reunião ordinária de 29-05-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata nº 11/2017, da reunião ordinária de 29-05-2017. 

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 08-06-2017, que 

acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta 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: 8 370,81€ oito mil trezentos e setenta euros e oitenta e um cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 133 961,00€ cento e trinta e três mil, novecentos e sessenta e um euros 

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) 550 152,93€ quinhentos e cinquenta mil, cento e cinquenta e dois euros 

e noventa e três cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)  4 692,92€ quatro mil  seiscentos e noventa e dois euros e noventa e 

dois 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  
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Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 16 164,87€ dezasseis mil cento e sessenta e quatro euros e oitenta e sete 

cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 46 821,53€ quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e um euros e 

cinquenta e três cêntimos 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 

cêntimos  

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 28 764,16€ vinte e oito mil setecentos e sessenta e quatro euros e 

dezasseis 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) 37 423,00€ trinta e sete mil quatrocentos e vinte e três euros 

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) 16 321,85€ dezasseis mil trezentos e vinte e um euros e oitenta e cinco 

cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) 50 000,00€ cinquenta mil euros 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 5 075,14€ cinco mil e setenta e cinco euros e catorze cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 293,18€ seis mil duzentos e noventa e três euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 4 049,46€ quatro mil e quarenta e nove euros e quarenta e seis 

cêntimos  

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 44 653,75€ quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três euros e 

setenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 807,15€ cinco mil oitocentos e sete euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 48 059,43€ quarenta e oito mil e cinquenta e nove euros e quarenta e 

três cêntimos 

 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

LISTAGEM DOS CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PONTO 02 Tomar conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 49.º da Lei 42/2016, de 28 de dezembro. -----------------------------------------  

Foi presente a listagem que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------  

“A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de 

aquisição de serviços”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DO LARGO HINTZE RIBEIRO E ESPAÇO ENVOLVENTE  

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura do procedimento “Reabilitação do 

Edifício Comercial do Largo Hintze Ribeiro e Espaço Urbano Envolvente – 29/17_E”. -------------------------------  

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

- A abertura do aviso para a apresentação de candidaturas à Reabilitação Urbana, com prioridade de investimento: 

a adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 

descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a 

promover medidas de redução de ruído; Aviso n.º NORTE-16-2016-16, com uma taxa de financiamento de 85%; -  

- Que um dos critérios de elegibilidade é a apresentação de projeto técnico aprovado; -------------------------------------  

- Que o Edifício Comercial sito no Largo Hintze Ribeiro necessita de uma reabilitação e o Espaço Urbano 

Envolvente precisa igualmente de uma requalificação. -------------------------------------------------------------------------------  

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

- A aprovação do Projeto de Execução para a empreitada Reabilitação do Edifício Comercial do Largo Hintze 

Ribeiro e espaço urbano envolvente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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- O valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 227 632,20 (duzentos e 

vinte sete mil seiscentos e trinta e dois euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA; ------------------------------------------  

- A aprovação do respetivo Programa de Procedimento e Caderno de Encargos anexos à presente proposta, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP. -------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que o procedimento de contratação pública apenas será aberto após a aprovação da candidatura pelo 

que deverá ser presente uma informação a este Executivo das restantes condições do procedimento ao abrigo do 

DL n.º 18/2008, de 29 e janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mediante a informação técnica transcrita, aprovar: 

- o projeto de execução para a empreitada Reabilitação do Edifício Comercial do Largo Hintze Ribeiro e 

espaço urbano envolvente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 227 632,20 (duzentos 

e vinte sete mil seiscentos e trinta e dois euros e vinte cêntimos), acrescido de IVA; -------------------------------  

- o programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente proposta, nos termos da alínea 

a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ESPAÇO ENVOLVENTE  

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação de abertura do procedimento “Reabilitação do Mercado 

Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17_E”. -----------------------------------------------------------------------------  

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

- A abertura do aviso para a apresentação de candidaturas à Reabilitação Urbana, com prioridade de investimento: 

a adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e 

descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a 

promover medidas de redução de ruído; Aviso n.º NORTE-16-2016-16, com uma taxa de financiamento de 85%; 

- Que um dos critérios de elegibilidade é a apresentação de projeto técnico aprovado; ------------------------------------  

- Que o Edifício Comercial sito no Largo Maria Luísa Abreu Antas necessita de uma reabilitação e o Espaço Urbano 

Envolvente precisa igualmente de uma requalificação. ------------------------------------------------------------------------------  

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

- A aprovação do Projeto de Execução para a empreitada Reabilitação do Mercado Municipal e espaço urbano 

envolvente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 647 517,09€ (seiscentos e 

quarenta e sete mil quinhentos e dezassete euros e nove cêntimos), acrescido de IVA; -----------------------------------  

- A aprovação do respetivo Programa de Procedimento e Caderno de Encargos anexos à presente proposta, nos 

termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP. -------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que o procedimento de contratação pública apenas será aberto após a aprovação da candidatura pelo 

que deverá ser presente uma informação a este Executivo das restantes condições do procedimento ao abrigo do 

DL n.º 18/2008, de 29 e janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mediante a informação técnica transcrita, aprovar: 

- o projeto de execução para a empreitada Reabilitação do Edifício Comercial do Largo Hintze Ribeiro e 

espaço urbano envolvente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 647 517,09€ 

(seiscentos e quarenta e sete mil quinhentos e dezassete euros e nove cêntimos), acrescido de IVA; -------  

- o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos anexos à presente proposta, nos termos da alínea 

a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE PAREDES DE COURA - ORU  

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação de relatório de ponderação da discussão pública de Operação 

de Reabilitação Urbana de Paredes de Coura (ORU). ----------------------------------------------------------------------------  

Foi presente o relatório de ponderação da discussão pública da Operação de Reabilitação Urbana de Paredes de 

Coura (ORU), que foi rubricado pelo Executivo e fica a fazer parte integrante desta ata. -----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade aprovar o relatório de ponderação da discussão pública de Operação de 

Reabilitação Urbana de Paredes de Coura (ORU). ---------------------------------------------------------------------------------  

Mais foi deliberado, também por unanimidade, submetê-lo à apreciação, discussão e votação da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REDUÇÃO DE TAXAS DE CONSTRUÇAO DE HABITAÇÃO  

PONTO 06 - Apreciação, discussão e votação de requerimento de Ricardo Jorge da Cunha Montenegro, 

para redução de taxas de alvará de licença de construção de habitação, em Cossourado, Cossourado. 

Ricardo Jorge da Cunha Montenegro, natural de Paredes de Coura e residente em Ponte de Lima, na qualidade 

de titular do processo de obras particulares nº LEDI 18/2012, relativo à obra a levar a efeito em Cossourado, 

Cossourado, Paredes de Coura, solicita a redução da taxa de licença de obras conforme alínea d), nº 2, Art.º 9 do 

Capitulo II, do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação. -----------------------------------------------  

Declara não ter beneficiado desta disposição regulamentar, por se tratar da sua primeira habitação. ------------------  

A Chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA), Arquiteta Eduarda Fontelo Gomes, deu uma informação com 

o seguinte teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente pedido enquadra-se na alínea d) do n.º 2 do art.º 9º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas 

de Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, e face à certidão das Finanças relativa ao património, em anexo, que refere que o requerente apenas possui 

o artigo rústico onde pretende edificar a moradia dado que o requerente declara tratar-se da sua primeira habitação, 

considero que o presente pedido poderá ser deferido. -------------------------------------------------------------------------------  

‘Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica e com o disposto no n.º 2 do artigo 

9º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, autorizar a redução das 

taxas municipais de construção a levar a efeito em Codesseda, Resende, Paredes de Coura, aos titulares 

do processo de obras n.º LEDI 18/2012, Ricardo Jorge da Cunha Montenegro, residente em Ponte de Lima”. 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

COMPARTICIPAÇÃO NA DESLOCAÇÃO DO CLUBE DE CAMPISMO DA EB 2/3 S, DE PAREDES DE COURA 

PONTO 07 - Apreciação, discussão e votação de comparticipação de deslocação do Clube de Campismo 

da EB 2/3/S de Paredes de Coura a Meda, Guarda. ----------------------------------------------------------------------  

Comparticipar na deslocação do Clube de Campismo da EB 2/3/S de Paredes de Coura a Meda, Guarda, que se 

realizará de 29/06/2017 a 01/07/2017.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se o valor de 500 euros (considerando que a deslocação e permanência da uma viatura durante aquele 

período tem um orçamento previsto de 1 800,00 euros). ----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, comparticipar na deslocação do Clube de Campismo da EB 2/3/S de 

Paredes de Coura a Meda, Guarda, que se realizará de 29/06/2017 a 01/07/2017, com o subsídio no valor de 

€ 500,00 (quinhentos euros), a atribuir ao Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura. ------------------------  
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Saiu da sala a vereadora Maria José Moreira. --------------------------------------------------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DE PAREDES DE COURA – PEDIDO DE APOIO 

PONTO 08 - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da Associação de Caça e Pesca de 

Paredes de Coura para promoção das atividades de pesca no concelho. ------------------------------------------------  

 -------- Foi presente a comunicação da Associação de Caça e Pesca de Paredes de Coura, com sede em Amparo, 

da União das freguesias de Cossourado e Linhares, representada pelo presidente da Direção, Manuel da Cunha 

Esteves, a requerer um apoio monetário para levar a cabo atividades de promoção de pesca no concelho de 

Paredes de Coura, designadamente o Campeonato Europeu de Pesca à Pluma e o convívio de Pesca no âmbito 

da Festa da Truta 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), Associação de Caça e Pesca de Paredes de Coura, destinado à promoção das atividades de pesca 

no concelho de Paredes de Coura designadamente o Campeonato Europeu de Pesca à Pluma e o convívio 

de Pesca no âmbito da Festa da Truta 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Regressou à sala a vereadora Maria José Moreira. -------------------------------------------------------------------------------  

 

DEPARTAMENTO DA CATEQUESE DE MOZELOS, PADORNELO E PARADA 

PONTO 09 - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio do departamento de catequese de 

Mozelos, Padornelo e Parada, para passeio das crianças e adolescentes, no próximo mês de julho.  --------  

“Estamos a pensar fazer um passeio no próximo mês de julho com as crianças / adolescentes da catequese das 

três Paroquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em reunião e por se celebrar o centenário das Aparições de Fátima, decidimos leva-los ao Santuário de Nossa 

Senhora de Fátima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apesar de os pais das crianças contribuírem com um montante o fundo que a catequese tem ainda não chega 

para custear a despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Venho então através desta solicitar a V. Ex: que se digne conceder um subsídio para nos ajudar nesta despesa e 

assim proporcionar um dia agradável às nossas crianças”. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 217,00 (duzentos 

e dezassete euros), à Fábrica da Igreja de Santa Marinha de Padornelo, NIPC 501 288 694, destinado a 

comparticipar nas despesas com passeio das crianças e adolescentes (62 pessoas) do departamento de 

catequese de Mozelos, Padornelo e Parada, ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no próximo mês de 

julho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O subsídio será pago mediante a celebração de protocolo. ---------------------------------------------------------  

GRUPOS DE CATEQUESE DE S. MARTINHO DE COURA E DE ROMARIGÃES 

PONTO 10 - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio dos grupos de catequese de S. Martinho 

de Coura e de Romarigães, para visita de índole cultural de final de ano a Santiago de Compostela. ---------  

Foi presente o pedido com o seguinte teor: “O Grupo de Catequese de S. Martinho de Coura em conjunto com o 

Grupo de Catequese de Romarigães estão a organizar uma visita de índole cultural de final de ano, com todas as 

crianças da catequese, a Santiago de Compostela, cidade emblemática e com história. ----------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 12/2017 Página 8 12-06-2017 
 

As catequistas realizam todos os anos várias atividades para angariar fundos, de modo a que o passeio seja 

gratuito para todas as crianças, cujo objetivo, porém, não é alcançado. ---------------------------------------------------------  

No entanto, devido às significativas despesas que esta deslocação acarreta e como as receitas são escassas e 

insuficientes para cobrir todos os gastos pretende-se não onerar mais as famílias. ------------------------------------------  

Face ao exposto e por forma a proporcionar às crianças uma mais valia no seu conhecimento e grau cultural, 

solicitamos a atribuição de um subsídio para permitir a realização desta visita. -----------------------------------------------  

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição dos seguintes subsídios, destinados a 

comparticipar nas despesas com passeio das crianças e adolescentes, Santiago de Compostela, no dia 9 

de julho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  no valor de € 94,50 (noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos), à Fábrica da Igreja Paroquial de 

S. Martinho de Coura, NIPC 501 287 728, correspondente a 27 elementos; ----------------------------------------------  

 ---------  no valor de € 80,50 (oitenta euros e cinquenta cêntimos) à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tiago 

de Romarigães, NIPC 501 287 744, correspondente a 23 elementos. -------------------------------------------------------  

 --------- Os subsídios serão pagos mediante a celebração de protocolos. -------------------------------------------------  

ACOD’ANIMAIS – PEDIDO DE APOIO 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da Acod’Animais, Associação Courense 

de Defesa dos Animais de Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------------------------------  

A Associação apresenta o projeto com as áreas de atuação no ano de 2017, que se anexa e fica a fazer parte 

integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 4 000,00 (quatro mil euros), à 

Acod’Animais, Associação de Defesa dos Animais de Paredes de Coura, destinado a comparticipar nas 

despesas com as ações que pretendem realizar na defesa e proteção de animais errantes descritas no 

projeto apresentado para o ano de 2017, que se anexa e fica a fazer parte integrante desta ata. ----------------  

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

CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS – APOIO EM DESLOCAÇÃO 

PONTO 12: Ratificação de proposta de apoio na deslocação do CAO, a Guimarães, no dia 24-05-2017, de 

acordo com a informação que se transcreve. ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Informação da comparticipação total do valor da deslocação do CAO a Guimarães (24/05/2017), no âmbito do 

evento: "Todos por uma causa, todos pela deficiência”. O aluguer do autocarro foi de 250 euros”. ----------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a proposta de apoio no transporte dos utentes do Centro de 

Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Coura, a Guimarães, no dia 24-05-

2017, no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------------------  

SERVIÇO JURÍDICO 

RELEVANTE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL 

PONTO 13: Apreciação, discussão e votação de pedido da empresa Semeia Motivação Agroturismo Lda. 

para declaração pela Câmara Municipal e remessa de proposta para declaração pela Assembleia Municipal, 

do relevante interesse público municipal de projeto turístico, nos termos e para os efeitos do disposto no 

n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do artigo 25.º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (DL n.º 73/2009, de 

31 de março). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foi presente o requerimento de Semeia Motivação Agroturismo Lda., com sede em Barrocas, Rubiães, no 

âmbito do projeto de turismo em espaço rural –  ECO Slow Emotion, a levar a efeito no lugar de Barroca, Rubiães 
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a solicitar declaração pela Câmara Municipal e remetido como proposta desta para declaração pela Assembleia 

Municipal o relevante interesse público municipal, do projeto, anexo a esta ata e que dela fica a fazer parte 

integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tem a informação do Serviço Jurídico com o seguinte teor: --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Requerimento para declaração de reconhecimento de relevante interesse público municipal de projeto, 

nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e alínea a) do n.º 3 do artigo 25.º do Regime Jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional (DL n.º 73/2009, de 31 de março). ---------------------------------------------------------------------------------  

Requerente: Semeia Motivação, Agroturismo, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------  

Foi apresentado pela requerente, pedido de reconhecimento de relevante interesse público municipal do projeto 

de empreendimento de turismo em espaço rural “Eco Slow Emotion” que pretende levar a cabo no Lugar de 

Barroca, freguesia de Rubiães deste concelho, para efeitos do disposto no art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, 

de 31 de março (Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional - RJRAN), na sua redação atual.  --------------------  

O pedido encontra-se fundamentado (em suma, na escassez de alojamento existente no concelho, em particular 

com ligação às atividades de turismo de natureza; na capacidade de alojamento do empreendimento; no montante 

do investimento; na criação de postos de trabalho; nas atividades associadas, que se relacionam com a temática 

agrícola, o contacto com a natureza e a cozinha saudável) e é apresentada memória descritiva do projeto, com 

informação detalhada sobre o mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cumpre informar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com a memória descritiva, o projeto do empreendimento turístico em causa envolve a ampliação de 

uma edificação existente e implantação de novas construções em área classificada que integra a RAN. -------------  

O art.º 25.º do RJRAN prevê a possibilidade de autorização, a título excecional, de utilizações não agrícolas de 

áreas integradas na RAN para a realização de ações de relevante interesse público e estabelece o respetivo 

procedimento, que exige o reconhecimento, como tal, por despacho dos membros do Governo responsáveis pela 

área do desenvolvimento rural e demais áreas envolvidas em razão da matéria. --------------------------------------------  

A instrução desse pedido de autorização deve conter, entre outros elementos, de acordo com o disposto na alínea 

a) do n.º 2 do mesmo artigo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“declaração emitida pela Assembleia Municipal do concelho onde se pretende realizar a ação, comprovando que 

o projeto é considerado de interesse público municipal;”. ---------------------------------------------------------------------------  

Assim, o reconhecimento do interesse público municipal do projeto, que é da competência da Assembleia 

Municipal, constitui condição prévia indispensável para que se possa desencadear o processo de autorização de 

utilização não agrícola da área inserida em RAN, sendo da competência da Assembleia Municipal. -------------------  

Não podemos deixar de salientar que o pedido em análise não se confunde com o processo de classificação de 

bens imóveis de interesse municipal, previsto na Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, com implicações fiscais nos 

termos previsto no Estatuto dos Benefícios Fiscais (IMI e IMT). Por via da classificação determina-se que certo 

bem possui um inestimável valor cultural, sendo de interesse municipal os bens cuja proteção e valorização, no 

todo ou em parte, representem um valor cultural de significado predominante para um determinado município. 

No caso em análise, diferentemente, trata-se de aferir da relevância da utilização projetada para o interesse público 

municipal (e não do valor cultural do prédio em si). -----------------------------------------------------------------------------------  

Compete à Câmara Municipal, de acordo com o estatuído na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, apresentar propostas à assembleia municipal sobre matérias da competência desta.  ----------  

Cabe, portanto, à Câmara Municipal apreciar o pedido e propor à assembleia a decisão que melhor considere de 

acordo com o interesse público municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

À consideração superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável ao projeto de turismo em espaço rural – ECO Slow 

Emotion, a levar a efeito no lugar de Barroca, Rubiães, apresentado pele empresa Semeia Motivação 

Agroturismo Lda., com sede em Barrocas, Rubiães, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 e 

alínea a) do n.º 3 do artigo 25.º do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional (DL n.º 73/2009, de 31 de 

março), submetê-lo à apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal, para emissão de 

declaração de que o projeto é considerado de relevante interesse público municipal.” -----------------------------  

= APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA = 
 -------- No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ----  

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, se 

lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. ------------------------------------------------  


