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Ata n.º 23/2017 da reunião ordinária realizada no dia 14 de novembro de 2017 iniciada às 10h30m e 

concluída às 12h00. 
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=ABERTURA= 

No dia catorze do mês de novembro 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, Maria José Brito Lopes Moreira, Vítor 

Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos. ----------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior 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 n.º 22/2017, da reunião ordinária de 31-10-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata nº22/2017, da reunião ordinária de 31-10-2017. -----------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 10-11-2017, que 

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

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  

Vice-presidência (tempo inteiro) 200,00€ duzentos euros 

Vereadora (tempo inteiro)I 200,00€ duzentos euros 

Vereador (meio tempo) 100,00€ cem 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: 5 559,68€ cinco mil quinhentos e cinquenta e nove euros e sessenta e 

oito cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 27 300,30 vinte e sete mil e trezentos euros e trinta 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) 584 292,98 quinhentos e oitenta e quatro mil duzentos e noventa e dois 

euros e noventa e oito 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 
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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) 804,65€ oitocentos e quatro euros e sessenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 55 584,70€ cinquenta e cinco mil quinhentos e oitenta e quatro euros e 

setenta 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) 764,16€ 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) 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) 4.560,91€ quatro mil quinhentos e sessenta euros e noventa e um 

cêntimos 

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

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4.934,14€ quatro mil, novecentos e trinta e quatro 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) 4.873,14€ quatro mil oitocentos e setenta e três euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 49 095,82€ Quarenta e nove mil e noventa e cinco euros e oitenta e dois 

cêntimos 

Conta n.º0045/40285632054 (CCAM) 21.656,59€ vinte e um mil seiscentos e cinquenta e seis euros e 

cinquenta e nove 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) 25.293,76€ vinte e cinco mil duzentos e noventa e três euros e setenta e 

seis cêntimos 

=SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA= 

CRIAÇÃO DE FAIXAS DE REDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL – 2ª FASE 

PONTO 02 - Apreciação, discussão e votação da proposta de adjudicação do procedimento efetuado por 

concurso público para a “Prestação de Serviços de Criação de Faixas de Redução de Combustível - 2ª 

fase” que se transcreve e aprovação da minuta do contrato, que se anexa a esta ata como seu documento.  

Relatório Final - (de acordo com o artigo 148º, do CCP, de 29 de janeiro) ------------------------------------------------------  

Aos três dias do mês de novembro de 2017 reuniu o Júri do Procedimento, designado em 04/09/2017 por 

deliberação do Executivo da Câmara Municipal, para a elaboração do presente Relatório Final, nos termos do n.º 

1 do art.º 148.º do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 123º do CCP, aplicável por força do art.º 147.º, o Júri do Procedimento 

procedeu à audiência prévia escrita dos concorrentes. Para o efeito, todos os concorrentes foram notificados do 

Relatório Preliminar, no dia 25/10/2017.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não foram apresentadas observações por parte dos concorrentes em sede de audiência prévia. -----------------------  

Face ao acima exposto e tendo em conta o Relatório Preliminar, o Júri do Procedimento delibera, por unanimidade 

e nos termos do nº 1, do art.º 124º, do CCP, manter o teor e as conclusões do Relatório Preliminar, propondo 

assim:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A seguinte ordenação das propostas para efeitos de adjudicação: ---------------------------------------------------------  

1º. Ambiflora, Lda. € 129 544,98 

2º Perene, SA € 130 529,51 

3º. Flora Garden – Projetos Silvicultura e Jardinagem, 

Unipessoal, Lda. 

€ 163 970,00 
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4º Vaz & Barbosa, Lda. € 199 223,55 

5º Floresta Bem Cuidada, Lda. € 207 915,75 

(Os valores das propostas não incluem o IVA)  

2. Mais se propõe que a intenção de adjudicação do presente concurso incida sobre a proposta da concorrente 

Ambiflora, Lda., pelo valor contratual de € 129 544,98 (cento e vinte e nove mil quinhentos e quarenta e quatro 

euros e noventa e oito cêntimos), acrescido de IVA, que corresponde ao mais baixo preço apresentado. ------  

Anexa-se a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, mediante a informação técnica apresentada, aprovar a intenção de 

adjudicação da “Prestação de Serviços de Criação de Faixas de Redução de Combustível - 2ª fase” à 

Ambiflora, Lda., pelo valor de € 129 544,98 (cento e vinte e nove mil quinhentos e quarenta e quatro euros 

e noventa e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor. ---------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado, também por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. ---------------------------------------  

CELEBRAÇÃO OU RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PONTO 03: 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 n.º 42/2016, de 28 de dezembro, adjudicados até 09 de 

novembro de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente a 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, para conhecimento, que se anexa a esta ata como seu documento. 

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

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

até 09 de novembro de 2017, anexa a esta ata como seu documento. -----------------------------------------------------  

=DELIBERAÇÕES DIVERSAS= 

FIXAÇÃO DE TMDP  

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação da proposta de fixação da TMDP (taxa municipal de direitos 

de passagem), em 0,25% para o ano de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------  

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 2018, da TMDP (taxa municipal de direitos de passagem) em 0,25%. ---------------------------  

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

em 0,25%, para o ano 2018, a pagar pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público em local fixo no concelho de Paredes de Coura. ----------------------------------  

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

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

CADUCIDADE DE LICENÇAS DE TRANSPORTE EM TÁXI 

Ponto 05: Apreciação, discussão e votação de informação para caducidade de licenças de táxi. --------------  
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Relativamente às licenças de táxi n.º 5 e 6 de 2003, tituladas por Amaro Rodrigues, Lda., com sede na rua 

Conselheiro Miguel Dantas, Paredes de Coura, constata-se o seguinte: --------------------------------------------------------  

 ---------  a) a referida sociedade encontra-se em liquidação desde 06/10/2016;  ----------------------------------------------  

 ---------  b) a atividade de transporte em táxi foi abandonada; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------  c) o alvará para o exercício da atividade de transporte em táxi, emitido pela DGTT, está caducado desde 

27-10-2013; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  d) a sociedade deixou de estar licenciada pelo IMT para a atividade de transportes em táxi. ------------------  

O artigo 22º do Regulamento Municipal da Atividade de Transporte de Aluguer em Veículos Ligeiros de 

Passageiros estabelece que o abandono da atividade e a falta de renovação do alvará do IMT constituem causas 

de caducidade das licenças para o exercício da atividade de transporte em táxi. ---------------------------------------------  

Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal declare caducas as licenças n.º 5 e 6 de 2003, tituladas por Amaro 

Rodrigues, Lda., por abandono da atividade e falta do licenciamento para a atividade de transporte de táxi pelo 

IMT. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade das licenças 5 e 6 de 2003, tituladas por Amaro 

Rodrigues, Lda., com sede na rua Conselheiro Miguel Dantas, Paredes de Coura, por abandono da 

atividade e falta de renovação do alvará do IMT. -----------------------------------------------------------------------------------  

REDUÇÃO DE TAXAS DE CONSTRUÇAO DE HABITAÇÃO  

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de requerimento de João Pedro Fernandes Sousa e Carla 

Sofia Dias da Costa, para redução de taxas de alvará de licença de construção de habitação, em Ferreira, 

Paredes de Coura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

João Pedro Fernandes Sousa e Carla Sofia Dias da Costa, residentes ele na freguesia de Mozelos e ela na de 

Linhares, na qualidade de titulares do processo de obras particulares nº LEDI 19/16, relativo à obra a levar a efeito 

em Veiga, União das freguesias de Formariz e Ferreira, 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 face à certidão das Finanças relativa ao património, em anexo, que refere que os requerentes apenas 

possuem o prédio urbano, com a descrição de terreno para construção, onde pretendem edificar a moradia e dado 

que os requerentes declaram 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 

Art.º 9.º 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 Veiga, Ferreira, aos titulares do processo de obras 

n.º LEDI 19/2016, João Pedro Fernandes Sousa e Carla Sofia Dias da Costa”. ------------------------------------------  

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES DE CONSUMO DE ÁGUA 

PONTO 07 - Apreciação, discussão e votação de requerimento de Maria Constância Amorim Barbosa para 

pagamento de consumo de água, em prestações. --------------------------------------------------------------------------------  
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Foi presente um requerimento de Maria Constância Amorim Barbosa a solicitar o pagamento da importância de 

€ 204,59 (duzentos e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos), relativo a consumo de água, em doze prestações 

mensais.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo a declaração de IRS a comprovar as dificuldades económicas, que se anexa aos documentos desta 

ata e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da importância de € 204,59 (duzentos e quatro 

euros e cinquenta e nove cêntimos), em doze prestações mensais de € 17,05 (dezassete euros e cinco 

cêntimos), cada, referente a consumo de água, requerido por Maria Constância Amorim Barbosa, residente 

em Paredes de Coura”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLUBE DE NATAÇÃO E CULTURA 

PONTO 08 - Apreciação, discussão e votação de pedido de subsídio do Clube Natação e Cultura, que se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“O Clube de Natação e Cultura de Paredes de Coura que tem como objetivo a promoção e prática de atividades 

desportivas e recreativas (natação, hidroginástica, hidroterapia, ginástica aeróbica, atletismo, judo e patinagem 

artística), para alem da participação regular nos Jogos da Amizade e no encontro de Janeiras, vem por este meio 

solicitar a renovação do subsídio de atividade para a época de 2017/2018. ---------------------------------------------------  

€ 4 140,00 é o valor que temos recebido nos últimos longínquos anos como forma de subsídio anual de atividade 

e para a época desportiva (setembro a junho). Este ano gostaríamos de ver este valor substancialmente 

aumentado, porque a Secção de Patinagem nunca fez parte dos mesmo nos dez anos anteriores que já leva de 

atividade e porque a Secção de Atletismo viu os seus custos dilataram significativamente com o aumento dos 

combustíveis e o incremento do valor das inscrições na Associação de Atletismo de Viana do Castelo ---------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Clube de Natação e Cultura, no valor de € 4 140,00 

(quatro mil cento e quarenta euros), pago em seis prestações, destinado a apoiar as atividades do Clube 

na época desportiva de 2017/2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAREDES DE COURA – PEDIDO DE APOIO 

PONTO 09 - Apreciação, discussão e votação de pedido da AHBVPC, que a seguir se transcreve:  -----------  

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura solicita a transferência da 2ª tranche, 

no valor de 20 mil euros, relativo ao apoio financeiro previsto para o ano de 2017, nos documentos previsionais da 

Autarquia, dado que a 1ª tranche já foi deliberada em 29 de maio e paga em junho.----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da segunda tranche no valor de € 20 00000 (vinte 

mil euros), previsto para o ano de 2017, nos documentos previsionais da Autarquia, à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, destinado a comparticipar nas despesas de 

funcionamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

= SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL = 

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 3º TRIMESTRE DE 2017 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 3º trimestre de 2017, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa, de acordo com mapa anexo como documento que faz parte integrante desta ata. ----------  

“Comparticipação de Creche – 3 º trimestre 2017. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Informa-se que relativamente aos processos de comparticipação de creche, nos termos do artigo 5º do 

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, foi apurado, no período de abril a junho de 

2017 (3º trimestre), o valor total de € 1 365,67 (mil trezentos e sessenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos), 

respeitante a 22 crianças. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos encontram-se instruídos em conformidade com o respetivo Regulamento e cada comparticipação foi 

calculada mediante a idade, mensalidade da creche (apresentação de recibos de pagamento) e escalão do abono 

de família da criança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se mapa, que fica a fazer parte integrante desta ata, onde constam os dados e valores correspondentes a 

cada beneficiário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos 04 e 12 de 2015 e 1 de 2016, ficaram pendentes por falta a de apresentação dos documentos 

comprovativos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 1 365,67 (mil trezentos e 

sessenta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos), respeitante à comparticipação de creche de vinte e 

duas crianças, no terceiro trimestre de 2017, constantes do mapa anexo, nos termos do artigo 5º, do 

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa”. ------------------------------------------------  ----  

REVISÃO DE PROCESSOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação de pedidos de revisão de processos de Ação Social Escolar, 

para o ano letivo de 2017/18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Foram presentes os pedidos de revisão de escalão, constantes da seguinte tabela:  -----------------------------  

Requerente Aluno Escalão abono 

de família 

Proposta ASE 

Maria Isabel Lourenço 
Barreiro 

Tiago Miguel Barreiro da 
Cunha 2º Atribuir o Esc. A 

Ana Leopoldina Pereira da 
Silva 

Ana Margarida Silva 
Fernandes 3º Atribuir o Esc. A 

Tem em anexo as informações sociais do Serviço de Ação Social, que se anexam a esta ata e dela ficam a fazer 

parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa transcrito, relativo aos pedidos de revisão de processos 

de Ação Social Escolar para o ano letivo de 2017/18, conforme as informações, emitidas pelo Gabinete de 

Ação Social do Município, que se anexam a esta ata como documentos e dela ficam a fazer parte 

integrante”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APOIO AO OUSAM - POAPMC 

Ponto12: Apreciação, discussão e votação de apoio ao OUSAM para aquisição de equipamento frigorífico 

necessário à execução da Operação 1.2.1 – Distribuição de géneros alimentares e/ou bens de primeira 

necessidade, no âmbito do POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas) para 

destinatários do concelho de Paredes de Coura, de acordo com informação do Gabinete de Ação Social, a 

seguir transcrita: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Ao OUSAM, enquanto Entidade Mediadora no POAPMC, compete a distribuição direta dos géneros alimentares 

aos destinatários finais e o desenvolvimento de medidas de acompanhamento junto dos mesmos. Para o efeito 

terá que garantir as condições de conservação, armazenagem e acondicionamento dos bens alimentares (produtos 

secos, produtos frios e produtos congelados) que receberá do Polo de Receção (Banco Alimentar de Viana do 

Castelo), bem como deverá executar o plano de distribuição no concelho, conforme necessidades identificadas 

pelos parceiros sociais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Trata-se de uma nova resposta de apoio à população mais vulnerável, decorrente de uma candidatura ao 

POAPMC, inserido no FEAC 2014-2020 (Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas) e que tem 

como organismo intermédio o ISS (Instituto de Segurança Social). --------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 1 000,00 (mil euros) ao OUSAM – 

Organismo Utilitário, Social de Apoio Mútuo, destinado à aquisição de equipamento frigorífico que garanta 

as condições de conservação, armazenagem e acondicionamento dos bens alimentares a distribuir. -------  

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

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA - APOIO NO TRANSPORTE DOS UTENTES DO CAO 

Ponto 13: Apreciação, discussão e votação de pedido da Santa Casa da Misericórdia para apoio no 

transporte dos utentes do CAO – Centro de Atividades Ocupacionais. ---------------------------------------------------  

Informação: “Em reunião da Câmara Municipal de 19-09-2016 foi deliberado aprovar a prorrogação do pedido de 

apoio de transporte dos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Paredes 

de Coura, mediante a celebração de protocolos com o Centro Paroquial e Social de S. Bento e o Centro 

Interparoquial de Mozelos, Parada e Padornelo, até ao final do mês de agosto de 2017, pagando a estas 

instituições o valor de € 0,50 (cinquenta cêntimos), o quilómetro.-----------------------------------------------------------------  

Na sequência da deliberação anterior o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do 

pedido de apoio ao transporte dos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da 

Misericórdia de Paredes de Coura, mediante a celebração de protocolos com o Centro Paroquial e Social 

de S. Bento e o Centro Interparoquial de Mozelos, Parada e Padornelo, desde o mês de setembro a 

dezembro do ano de 2017, mantendo o pagamento às instituições antes referidas o valor de € 0,50 

(cinquenta cêntimos) por quilómetro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

= DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS = 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL – LIGAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL À A3 

Ponto 14: Apreciação, discussão e votação de proposta de declaração de interesse municipal do projeto 

de ligação do Parque Industrial de Formariz à A3. --------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com os censos 2011, Paredes de Coura tem 9 198 habitantes, distribuídos por 16 freguesias, que 

encontram na Indústria implantada nas zonas Industriais de Formariz (localizada a oeste da sede do concelho) e 

Castanheira (localizada a sul da sede de concelho) a principal fonte geradora de emprego.  ----------------------------  

Os nós de acesso mais próximos à rede nacional de autoestradas estão localizados nos concelhos vizinhos de 

Vila Nova de Cerveira (nó de Sapardos – A3), Ponte de Lima (nó de Arcozelo – A27) e Arcos de Valdevez (nó EN 

101-IC28). Realizados todos os percursos possíveis verifica-se que para o acesso à ZI Castanheira há um tempo 

médio de deslocação de 29 minutos para um percurso médio de 18,66Km. No caso da ZI de Formariz, verifica-se 

um tempo médio de deslocação de 27 minutos para um percurso médio de 20km.------------------------------------------  

Acesso da Zona Industrial de Castanheira à autoestrada: ---------------------------------------------------------------------  

 Vila N. de Cerveira 
(Sapardos – A3) 

Através de Ponte de 
Lima (Arcozelo - A27) 

Arcos de Valdevez (nó EN 101 – 
IC28) 

Distância (Km) 17,2 Km 19,4 Km 19,4 Km 
Tempo sem 

trânsito 
(minutos) 

26 25 36 

Vias percorridas EM520, EM580, EN 
306, EN 303 

EM520, EN 306; EN 302; 
EN 301 

EM520, EN 306; EN 302; EN 301 

Acesso da Zona Industrial de Formariz à autoestrada: --------------------------------------------------------------------------  
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Vila N. de Cerveira 

(Sapardos – A3) 
Ponte de Lima 

(Arcozelo - A27) 
Arcos de Valdevez (nó EN 101 – 

IC28) 
Distância (Km) 9,8 Km 25,1 Km 25,1 Km 

Tempo sem 
trânsito 

(minutos) 
14 28 38 

Vias percorridas EN 303; EM513 EM513, EN 303; EM 
1064; EN 201 N101, EM1301, N303, EM513 

 
As atuais acessibilidades estão desenhadas para uma realidade com mais de 60 anos e, na verdade, desde a 

construção das Estradas Nacionais mencionadas nenhum investimento foi realizado pelo Estado (através das 

Estradas de Portugal) que ultrapasse a manutenção das condições do piso e sinalização. O traçado das estradas 

municipais e nacionais, qualquer que seja o percurso, continua a ser estreito e sinuoso, muito pouco aconselhável 

à circulação de camiões TIR e veículos de transporte de mercadorias.  --------------------------------------------------------  

De tal modo que, na maior parte dos casos, chega a ser tão moroso o percurso entre um centro urbano (de Vigo, 

por exemplo) e o nó de acesso (de Sapardos, por exemplo) como o restante percurso que medeia o nó de acesso 

até à zona industrial (de Castanheira, por exemplo).  --------------------------------------------------------------------------------  

Assim, o transporte das matérias-primas, maquinaria, a circulação de mão-de-obra que começa a ser atraída de 

concelhos vizinhos e o trânsito do produto final são dificuldades diárias que as empresas implantadas em Paredes 

de Coura enfrentam para conseguir subsistir.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Mais grave se torna esta realidade diária se acrescentarmos à equação o facto da grande maioria do que é 

produzido no concelho se destinar à exportação e, por isso, necessitar de rumar a Espanha (via ponte Internacional 

de Valença – A3) ou a outros países através de transporte aéreo (aeroporto do Porto - A3 ou A27) ou marítimo 

(terminal de carga de Vigo ou Matosinhos - A3 ou A27), exigindo-se há mais de duas décadas que o percurso de 

ligação entre os parques industriais e o nó da A3 de Sapardos fosse objeto de intervenção que lhe conferisse o 

perfil de variante à autoestrada.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de longos anos de reivindicações, a execução desta ligação em variante foi incluída por decisão 

governamental no “Programa de Valorização das Áreas Empresariais”, protocolado com o Município em 17 de 

março de 2017 e já devidamente ratificado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

As condições definidas pelo protocolo ratificado, designadamente a componente financeira e a de aproveitamento 

do corredor EN303 sempre que possível, bem como todas as restantes condicionantes 

 de ordenamento, resultaram no traçado final constante da planta em anexo. ------------------------------------------------  

O traçado apresentado, do ponto de vista do ordenamento, desenvolve-se através de zonas adstritas à Reserva 

Ecológica e Reserva Agrícola Nacional, bem como em área florestal baldia integrante do Regime Florestal. Não 

obstante, a utilização do solo prevista na lei, a afetação dessas áreas à construção da ligação rodoviária é possível 

contanto que, nos termos da alínea a) do n.º 3 do e n.º 1 do artigo 25.º do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de março, 

n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-lei 166/2008, de 22 de agosto, e artigos 40.º e 41.º da Lei 75/2017, de 17 de agosto, 

(i) seja declarada a inexistência de alternativas viáveis para localização da ligação rodoviária que cumpra os 

mesmos desígnios, quer de velocidade, quer de segurança, (ii) se emita parecer favorável ao reconhecimento de 

interesse público para o concelho de Paredes de Coura e para a Região e (iii) se remeta o processo à Assembleia 

Municipal para efeitos de reconhecimento do interesse público da obra nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 

25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade emitir parecer favorável ao reconhecimento de interesse público do 

projeto de ligação do Parque Industrial de Formariz à A3 (autoestrada). -------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado, por unanimidade, submeter a proposta à apreciação, discussão e votação da 

Assembleia Municipal, para efeitos de reconhecimento do interesse público da obra nos termos da alínea 

r) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  -------------------------------------------------------------  
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=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

No termo desta reunião, foi deliberado, 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. 


