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Ata n.º 11/2018 da reunião ordinária realizada no dia 29 de maio de 2018 iniciada às 10h30m e concluída às 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte e nove do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 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 10/2018, da reunião ordinária de 15-05-2018, oportunamente 

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

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 25-05-2018, 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: 5 367,94€ cinco mil trezentos e sessenta e sete euros e noventa e 
quatro cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 241 383,07€ duzentos e quarenta e um mil trezentos e oitenta e três 
euros e sete 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) 540 307,48€ quinhentos e quarenta mil trezentos e sete euros e quarenta 
e oito cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 5 149,37€ cinco mil cento e quarenta e nove euros e trinta e sete 
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) 5 354,91€ cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e noventa e 
um cêntimos 
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Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 53 680,64€ cinquenta e três mil seiscentos e oitenta euros e sessenta e 
quatro 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) 20 537,11€ vinte mil quinhentos e trinta e sete euros e onze 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) 1 394,93€ mil trezentos e noventa e quatro euros e noventa e três 
cêntimos 

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

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 532,14€ quatro mil quinhentos e trinta e dois euros e catorze 
cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 182,48€ seis mil cento e oitenta e dois euros e quarenta e oito 
cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e dois 
cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 92 056,09€ noventa e dois mil e cinquenta e seis euros e nove cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 134 987,81€ cento e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e sete euros 
e oitenta e um cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 5 999,46€ cinco mil novecentos e noventa e nove euros e quarenta e 
seis cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 684,15€ cinco mil seiscentos e oitenta e quatro euros e quinze 
cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 42 582,49€ quarenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois euros e 
quarenta e nove cêntimos 

 
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA CERTIFICAÇÃO DE CONTAS 

PONTO 02: - Apreciação, discussão e votação de proposta de nomeação do auditor externo para 

certificação de contas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais, que veio revogar a Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro (Lei das Finanças Locais); --------------------------  

- O artigo 76.º do referido diploma onde refere que os documentos de prestação de contas são remetidos ao órgão 

deliberativo para apreciação juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas 

apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas; ---------------------------------  

- O artigo 77.º, ainda do mesmo diploma, estipulando que o auditor externo, responsável pela certificação legal 

das contas, é nomeado por deliberação do órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo. -----------------------  

- O procedimento prévio à contratação do referido auditor externo está sujeito às regras do Código de Contratos 

Públicos (Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro), de acordo com as quais, em função do valor, poderá ser 

adotado o procedimento por ajuste direto, mediante a apresentação de convite a uma ou várias entidades para 

apresentação de proposta (artigo 112.º do CCP). -------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo sido apresentada proposta pela sociedade de revisores oficiais de contas Carlos Teixeira, Noé Gomes & 

Associado, SROC, Lda., propõe-se a sua nomeação para o ano de 2018, nos termos e para os efeitos previstos 

no artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de nomeação da sociedade de revisores oficiais de 

contas Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associado, SROC, Lda. para o ano de 2018, nos termos e para os 

efeitos previstos no artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------  

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

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ESPAÇO URBANO ENVOLVENTE – 

28/17_E 

PONTO 03 - Ratificação da aprovação da minuta do contrato da empreitada de “Reabilitação do Mercado 

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

Foi presente a minuta do contrato da empreitada de reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano 

Envolvente – 28/17_E”, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a aprovação da minuta do contrato empreitada de reabilitação 

do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17_E”, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer 

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

PONTO 04: - Apreciação, discussão e votação de proposta de minuta de contrato interadministrativo de 

delegação e partilha de competências no âmbito do RJSPTP.” --------------------------------------------------------------  

“Contrato interadministrativo de delegação e partilha de competências no âmbito do RJSPTP --------------------------  

Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros 

(abreviadamente designado por RJSPTP), estabelecendo o regime aplicável ao planeamento, organização, 

operação, atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço público 

de transporte de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o regime 

das obrigações de serviço público e respetiva compensação; ---------------------------------------------------------------------  

Os municípios são as autoridades de transportes competentes quanto aos serviços públicos de transporte de 

passageiros que se desenvolvam apenas no seu âmbito geográfico; ------------------------------------------------------------  

A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho é a autoridade de transportes competente quanto aos serviços 

públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral ou maioritariamente na 

respetiva área geográfica;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os municípios podem delegar ou partilhar com as comunidades intermunicipais, através da celebração de 

contratos Interadministrativos, as respetivas competências em matéria de serviços públicos de transporte de 

passageiros municipais, de acordo com o previsto nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º do RJSPTP e nos artigos 116.º a 

123.º e 128.º a 130.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada; --------------------  

Os contratos interadministrativos têm por objeto a identificação das condições que em concreto asseguram o 

efetivo exercício das atribuições e competências delegadas ou partilhadas; --------------------------------------------------  

Sem prejuízo das alterações que possam vir a ocorrer, mediante os resultados obtidos do “Estudo para o 

Desenvolvimento de Soluções intermunicipais para a Coordenação dos Transportes”; ------------------------------------  

Os outorgantes consideram que através da celebração do presente contrato interadministrativo de delegação e 

partilha de competências, na área do serviço público de transporte de passageiros, se promoverá uma maior 

eficiência e gestão sustentável do serviço público de transporte de passageiros, bem como a universalidade do 
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acesso e a qualidade dos serviços, a coesão económica, social e territorial, o desenvolvimento equilibrado do setor 

dos transportes e a articulação intermodal; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Os outorgantes consideram necessária o estabelecimento de regras relativas à articulação, delegação e partilha 

de algumas competências entre as diferentes autoridades de transportes – Municípios e CIM do Alto Minho – e 

que a mesma se concretizará por contrato interadministrativo; --------------------------------------------------------------------  

o Segundo Outorgante pretende delegar no Primeiro Outorgante a concretização da competência “divulgação do 

serviço público de transporte de passageiros.” -----------------------------------------------------------------------------------------  

Em reunião do Conselho Intermunicipal de xx de xxxx de 201x foi aprovado por unanimidade que, não obstante 

continuarem a ser competências originárias do Segundo Outorgante, pretende-se partilhar entre o Primeiro e 

Segundo Outorgante algumas competências ao abrigo da Cláusula 2ª nº 2 alínea b) do presente contrato 

interadministrativo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando que a CIM Alto Minho desenvolveu já as seguintes ações: ------------------------------------------------------  

k.1) Assunção de competências como autoridade de Transportes – comunicação ao IMT, I.P. e solicitação de 

credenciais de acesso ao portal SIGGESC; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

k.2) Candidatura PAMUS Alto Minho 2020: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ações de capacitação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Benchmarking; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Workshop; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seminário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k.3) Candidatura “Integrar Alto Minho 2020” – desenvolvimento de plataforma “SIG de apoio à gestão da Rede de 

Transportes”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k.4) Levantamento e sistematização da informação de suporte ao planeamento, coordenação e gestão dos 

transportes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k.5) Solicitação de atualização dos elementos carregados no portal SIGGESC, junto dos operadores de transporte; 

k.6) Frequência de ações de capacitação, conferências e seminários, promovidos pelo IMT,I.P. e AMT, destinados 

às CIM’s; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k.7) Reuniões de trabalho com Área Metropolitana do Porto e CIM’s da região Norte e Centro; --------------------------  

k.8) Encontro Nacional de Autoridades Intermunicipais (Portimão e Porto); ----------------------------------------------------  

k.9) Análise da atualização tarifária prevista para 2018, a praticar por parte dos operadores de transporte; ----------  

k.10) Candidatura “Mobilidade Urbana Sustentável Alto Minho 2020":  ---------------------------------------------------------  

a) "Estudo para o Desenvolvimento de Soluções Intermunicipais para a Coordenação dos Transportes"  ------------  

b) Validação da informação SIGGESC;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Introdução dos serviços mínimos na rede a contratualizar; ----------------------------------------------------------------------  

d) Atribuição de valor económico à rede de transporte público; --------------------------------------------------------------------  

e) Definição de lotes para efeitos de lançamento de concurso. --------------------------------------------------------------------  

Entre   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Primeiro Outorgante - Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, doravante designada pela CIM Alto Minho, 

pessoa coletiva nº508754496, com sede na Rua Bernardo Abrunhosa, nº105 em Viana do Castelo, neste ato 

representada por José Maria da Cunha Costa, com o CC/BI nº 07509686 2ZY6, na qualidade de Presidente do 

Conselho Intermunicipal, que intervém nestes ato em cumprimento da deliberação do Conselho Intermunicipal de 

…. de….de 201x (…) que aprovou a celebração do presente contrato interadministrativo ao abrigo do artigo 90º, 

nº 1, alínea l) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;  -----------------------------------------------------------------  

e, ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Segundo Outorgante - Município de Paredes de Coura, pessoa coletiva n.º506 632 938, com sede na ………….., 

neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal ………., que intervém neste ato em cumprimento da 

deliberação da Assembleia Municipal de … de ….. de 201x que autorizou a celebração do presente contrato 

interadministrativo, ao abrigo do artigo 25.º n.º 1 alínea k) do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adiante 

designada como Segundo Outorgante, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

É acordado e reciprocamente aceite o presente contrato interadministrativo de delegação e partilha de 

competências, que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------  

Capítulo I - Disposições Gerais -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 1.ª – Natureza ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Contrato tem a natureza de contrato interadministrativo de delegação e partilha de competências, 

sendo celebrado ao abrigo do disposto nos artigos 6.º n.º 2 e 10.º, nº 2 do RJSPTP e nos artigos 116.º a 123.º e 

128.º a 130.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada. --------------------------------  

Cláusula 2.ª – Objeto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - O Contrato tem por objeto a partilha e delegação de competências do Município de xxxxxxxxxxx na Comunidade 

Intermunicipal do Alto Minho, relacionadas com o sistema de mobilidade e o serviço público de transporte de 

passageiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – O Contrato abrange as seguintes áreas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Definição dos objetivos estratégicos do sistema de mobilidade; ---------------------------------------------------------------  

b) Planeamento, organização, divulgação e desenvolvimento do serviço público de transporte de passageiros. 

Cláusula 3.ª - Objetivos estratégicos --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - A atuação dos outorgantes, na execução do presente Contrato, visa a prossecução dos objetivos de eficiência 

e gestão sustentável do serviço público de transporte de passageiros, devendo ser garantida a gradual 

implementação de um modelo concorrencial, transparente e não discriminatório, acessível aos diversos 

operadores de transportes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Os outorgantes comprometem-se ainda, na execução do presente Contrato, a promover a gestão e o uso 

eficiente dos recursos públicos, a promoção da universalidade do acesso e da qualidade dos serviços, a coesão 

económica, social e territorial, o desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes e a articulação intermodal. 

Cláusula 4.ª - Princípios gerais ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A negociação, celebração, execução e cessação do presente Contrato obedece aos seguintes princípios: 

a) Igualdade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Não discriminação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Estabilidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Prossecução do interesse público; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Continuidade da prestação do serviço público e sustentabilidade do mesmo. ---------------------------------------------  

Capítulo II – Delegação de competências -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 5.ª - Divulgação do serviço público de transporte de passageiros ---------------------------------------------  

1 - O Segundo Outorgante delega na Primeira Outorgante a competência de divulgação do serviço público de 

transporte de passageiros no que respeita à gestão do sistema de informação, com base na informação 

disponibilizada pelos municípios, operadores de transporte e demais agentes relevantes neste âmbito, continuando 

como competências originárias do Segundo Outorgante, todas as restantes ações associadas à divulgação do 

serviço público de transporte de passageiros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – As Partes Outorgantes poderão acordar na realização de iniciativas conjuntas de promoção e divulgação do 

serviço público de transporte de passageiros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 6.ª – Fundo para o Serviço Público de Transportes -----------------------------------------------------------------  
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As receitas provenientes do Fundo para o Serviço Público de Transportes, previsto no artigo 12.º do RJSPTP 

constituirão receita a ser transferida pelo Segundo Outorgante para a Primeira Outorgante nos termos da Lei 

52/2015 de 9 de junho / Portaria n.º 359-A/2017 de 20 de novembro. -----------------------------------------------------------  

Capítulo III – Partilha de competências ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 7.ª - Planeamento e articulação do Serviço Público de Transporte de Passageiros ----------------------  

1 – O Segundo Outorgante partilha com a Primeira Outorgante as competências de: ---------------------------------------  

a) Organização, planeamento, desenvolvimento e articulação das redes e linhas do serviço público de transporte 

de passageiros, bem como dos equipamentos e infraestruturas a ele dedicados. --------------------------------------------  

b) Promoção da articulação dos serviços da sua competência com os serviços da competência de outras 

autoridades de transporte, designadamente em áreas geográficas adjacentes e com os serviços realizados através 

dos modos ferroviário pesado e ligeiro, fluvial, rodoviário em sítio próprio e expresso que atravessem ou sirvam a 

área geográfica da sua competência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - O planeamento e a coordenação do serviço público de transporte de passageiros devem ter em conta os níveis 

mínimos de serviço público de transporte de passageiros, previstos no artigo 14.º e no Anexo ao RJSPTP. ---------  

Cláusula 8.ª - Inquéritos à mobilidade -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Segundo Outorgante partilha com a Primeira Outorgante a competência para proceder à realização de inquéritos 

à mobilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 9.ª - Adoção de instrumentos de planeamento de transportes---------------------------------------------------  

O Segundo Outorgante partilha com a Primeira Outorgante a competência para promover a adoção de 

instrumentos de planeamento de transportes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 10.ª – Coordenação dos regimes tarifários -----------------------------------------------------------------------------  

1 - O Segundo Outorgante partilha com a Primeira Outorgante a metodologia e definição dos regimes tarifários a 

vigorar no âmbito do serviço público de transporte de passageiros, devendo ser assegurada a conformidade com 

a Portaria a que alude o artigo 38.º n.º 1 do RJSPTP. --------------------------------------------------------------------------------  

2 - O Segundo Outorgante articulará com a Primeira Outorgante a definição da criação de títulos de transporte da 

iniciativa dos operadores de serviço público. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3 - O Segundo Outorgante articulará com a Primeira Outorgante o estabelecimento das regras gerais relativas à 

fixação de valores máximos de preços e atualização de tarifas, devendo ser assegurada a conformidade com a 

portaria a que alude o n.º 1 do artigo 38.º do RJSPTP. -------------------------------------------------------------------------------  

4 – A definição dos títulos de transporte deve privilegiar a integração tarifária, a intermodalidade e a utilização de 

sistemas inteligentes de transportes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Capítulo IV - Compromisso Institucional --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 11.ª - Deveres de Informação e cooperação ----------------------------------------------------------------------------  

1 – Cada uma das Partes Outorgantes informa a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu 

conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execução do Serviço Público Transportes, de acordo 

com o princípio da boa-fé e colaboração institucional. --------------------------------------------------------------------------------  

2 – Cada uma das Partes Outorgantes informa a outra de quaisquer circunstâncias que previsivelmente impeçam 

o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações. --------------------------------------  

3. – Tendo em vista a implementação do presente contrato interadministrativo, os Outorgantes comprometem-se 

a realizar reuniões periódicas com vista à concertação das competências partilhadas. -------------------------------------  

Cláusula 12.ª - Cooperação Institucional----------------------------------------------------------------------------------------------  

1 – O Primeiro outorgante compromete-se a informar e estabelecer mecanismos de cooperação com os municípios 

da respetiva área geográfica sempre que se promovam os instrumentos de planeamento de transportes previstos 

na cláusula 9ª. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2- O Segundo Outorgante obriga-se a dar conhecimento à Primeira Outorgante, de quaisquer circunstâncias que 

impliquem a alteração de serviços de transporte público a aprovar ou já aprovada. -----------------------------------------  

3 – O Segundo Outorgante poderá, a qualquer momento, no que respeita ao serviço público de transporte de 

passageiros municipal ou intermunicipal no âmbito geográfico do respetivo município, consultar ou solicitar 

informação sobre os procedimentos relativos à outorga das autorizações provisórias, contratos de serviço público, 

prorrogação de contratos de serviço público, ajustes diretos, alterações efetuadas em serviços de transporte 

público já aprovados, ou outras matérias, nos termos do presente contrato. --------------------------------------------------  

4 - Sempre que a Primeira Outorgante proceda à celebração ou alteração de contratos de serviço público ou mera 

autorização do serviço público de transporte de passageiros intermunicipal, promoverá a consulta prévia aos 

Municípios que se encontrem abrangidos pelo referido serviço, quanto às condições a estabelecer para a sua 

exploração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 13.ª – Comunicações -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 – Para efeitos das comunicações a efetuar no âmbito do Contrato, indicam os Outorgantes os seguintes 

endereços e meios de contato: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) CIM Alto Minho – geral@cim-altominho.pt; ------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Município de ….. - …………. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Em caso de alteração de endereço e/ou meio de contato, os Outorgantes comprometem-se a comunicar 

oportunamente a respetiva alteração.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Capítulo V - Modificação e Extinção do Contrato Interadministrativo ------------------------------------------------------  

Cláusula 14.ª - Alterações ao Contrato Interadministrativo --------------------------------------------------------------------  

1 - O Contrato poderá ser alterado sempre que ocorram motivos que justifiquem a sua alteração, nomeadamente: 

a) Alteração dos pressupostos ou das condições em que se baseou a sua celebração; -----------------------------------  

b) A revisão seja indispensável para adequar o Contrato aos objetivos pretendidos; ----------------------------------------  

c) Alterações legislativas com impacto direto e relevante na execução do Contrato; ----------------------------------------  

d) Por proposta fundamentada de qualquer das Partes e aceite pela outra; ---------------------------------------------------  

e) Em qualquer outro caso em que haja consenso entre as Partes. --------------------------------------------------------------  

2 – Qualquer alteração ao Contrato deve ser remetida ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.), 

previamente à sua entrada em vigor, para verificação da sua conformidade com a lei e publicitação no sítio da 

Internet daquele organismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – As Partes Outorgantes podem alterar o Contrato por mútuo acordo. -------------------------------------------------------  

Cláusula 15.ª - Cessação do Contrato Interadministrativo ---------------------------------------------------------------------  

1 - O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução. ----------------------------------------------------------  

2 - O Contrato cessa por caducidade nos termos gerais, designadamente pelo decurso do respetivo período de 

vigência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 126.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 

atualizada, a mudança dos titulares dos órgãos das Partes Outorgantes não determina a caducidade do Contrato. 

4 – As Partes Outorgantes podem revogar o Contrato por mútuo acordo. ------------------------------------------------------  

5 – As Partes Outorgantes podem suspender ou resolver o Contrato por incumprimento da contraparte, por razões 

de relevante interesse público devidamente fundamentadas, de acordo com o previsto no artigo 123º n.ºs 5 a 9 do 

Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atualizada, ou designadamente quando uma das 

partes considere que a execução do presente contrato não está a cumprir os pressupostos que lhe estão 

subjacentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 – A cessação do Contrato não pode originar quebra ou descontinuidade da prestação do serviço público. 

Capítulo Vi - Disposições Finais ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Cláusula 16.ª – Criação de grupo de trabalho intermunicipal ------------------------------------------------------------------  

Cada outorgante designará um representante, que terá como missão/função dar seguimento aos procedimentos 

tendentes às competências partilhadas, nos termos do presente contrato. -----------------------------------------------------  

Cláusula 17ª - Conformidade legal e publicitação do Contrato ---------------------------------------------------------------  

O Contrato deve ser remetido ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT, I.P.), previamente à sua 

entrada em vigor, para verificação da sua conformidade com a lei e publicitação no sítio da Internet daquele 

organismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 18.ª - Legislação aplicável ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Contrato rege-se designadamente pelo disposto na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o 

RJSPTP, pelo disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e subsidiariamente, pelo disposto no Regulamento 

(CE) n.º 1370/2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, no Código dos Contratos 

Públicos e no Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 19.ª - Interpretação e integração de lacunas e omissões ----------------------------------------------------------  

As questões de interpretação e integração de lacunas e omissões, que resultem da execução do presente Contrato, 

serão resolvidas por acordo, reduzido a escrito, entre as Partes Outorgantes. ------------------------------------------------  

No caso de impasse na implementação das competências partilhadas pelo presente contrato interadministrativo 

subsiste sempre a competência originária do Segundo Outorgante enquanto autoridade de transportes quanto aos 

serviços públicos de transportes de passageiros municipais consagrada no RJSPTP. --------------------------------------  

Cláusula 20.ª - Vigência do Contrato ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - O período de vigência do Contrato coincide com a duração do mandato do órgão deliberativo do município, sem 

prejuízo do disposto no número seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – O Contrato considera-se renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, podendo as Partes 

Outorgantes promover a denúncia do Contrato, no prazo de seis meses após a referida instalação. -------------------  

Cláusula 21.ª - Entrada em vigor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Contrato entra em vigor no primeiro dia útil, após publicitação no sítio da Internet do IMT, I.P. -----------  

Ponte de Lima, aos xx  de xxxxx de xxxx -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Em representação da Primeira Outorgante, Comunidade Intermunicipal do Alto Minho -------------------------------------  

O Presidente do Conselho Intermunicipal do Alto Minho, Eng.º José Maria da Cunha Costa, -----------------------------  

Em representação do Segundo Outorgante, Município de __/__/__, o Presidente da Câmara Municipal -------------- “ 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de contrato interadministrativo de 

delegação e partilha de competências no âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros (RJSPTP), entre a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e o Município de Paredes de 

Coura”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado, também por unanimidade, submeter a proposta de minuta do contrato à apreciação 

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

AÇÃO SOCIAL 

APOIO À NATALIDADE – 1 º TRIMESTRE DE 2018 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 1º trimestre de 2018. --  

 --------- “Pelo Serviço de Ação Social foi presente o mapa dos requerimentos apresentados até 31 de março de 

2018, para apoio à natalidade, nos termos do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa, no valor total de € 4 000,00 (quatro mil euros). -----------------------------------------------------------------  
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Proc. N.º REQUERENTE BENEFICIÁRIO Valor Atribuído  

45/17 Marlene Sofia Barbosa da Cunha Dinis Pereira da Cunha 
€ 500,00 

01/18 Patrícia Manuela Barreiro da Silva Gabriel Francisco da Silva Brito 
€ 500,00 

02/18 Liliana Sofia Fernandes Portela Mara Alexandra Fernandes Barros 
€ 500,00 

03/18 Claudia Susana Sousa Mendes Mariana Mendes Ribas 
€ 500,00 

04/18 Maria José dos Santos Sousa Enzo Sousa Machado 
€ 1 000,00 

06/18 Maria de Fátima Peres Alves Cristiano Peres Barreiro 
€ 500,00 

07/18 Ana Teresa de Jesus Gachineiro Santiago Fernandes Gachineiro 
€ 500,00 

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio à natalidade, para o primeiro trimestre 

de 2018, nos termos do artigo 4º do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, no 

valor global de € 4 000,00 (quatro mil euros), nos termos do mapa transcrito. -----------------------------------------  

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. BENTO – PEDIDO DE APOIO 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio pelo Centro Paroquial e Social de S. Bento 

para readaptação de edifício para o funcionamento de valências de centro de dia e apoio domiciliário. -----  

“O Centro Paroquial e Social de S. Bento é uma Instituição Particular de Solidariedade Social com sede na 

freguesia de Cossourado, com acordo celebrado com o Centro Distrital de Solidariedade Social, a 2 de setembro 

de 2002, para 39 utentes de Apoio Domiciliário. Atualmente, o número de utentes que usufruem dos serviços 

prestados por este ultrapassa largamente o número abrangido pelo acordo. Cada vez são mais os pedidos de 

atendimento por parte dos familiares, que devido à sua vida profissional se encontram impossibilitados de lhes 

prestar o devido cuidado. Para além destes, existem situações de extrema necessidade, em que os idosos se 

encontram em situação de isolamento e abandono total. Atendendo ainda, à localização geográfica em que este 

Centro se encontra é nos solicitado, muitas vezes, por parte das Unidades de Saúde e da Segurança Social o 

atendimento a utentes fora deste concelho (Sapardos, Vila Nova de Cerveira). ----------------------------------------------  

O acordo celebrado entre o Centro Paroquial e Social e S. Bento e o Centro Distrital de Solidariedade Social 

abrange apenas as freguesias de Cossourado, Linhares e Ferreira. Neste momento, esta Instituição presta apoio 

a utentes das freguesias anteriormente referidas e ainda às freguesias de: Rubiães, Formariz e Sapardos, 

perfazendo um total de 48 utentes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No serviço de apoio domiciliário são prestados os serviços de alimentação, higiene habitacional, higiene pessoal, 

tratamento de roupas e apoio domiciliário ao fim-de-semana e feriados.  ------------------------------------------------------  

Para além disto, o Centro proporciona semanalmente atividades de animação e recreação, sendo atualmente a 

taxa de adesão muito elevada e os apelos para a abertura da valência de Centro de Dia uma constante. O Plano 

de atividades elaborado tem em atenção as vivências dos idosos, as suas expetativas e necessidades. Estas 

procuram promover o desenvolvimento do idoso ao nível físico/motor, cognitivo/mental e social a par da autonomia 

e da participação. Pretende-se ainda, o preenchimento de um horário rico e satisfatório através de diversas ações 

para que os idosos se sintam ativos e motivados.  -----------------------------------------------------------------------------------  

A Instituição funciona em instalações cedidas pela Junta de Freguesia de Cossourado, desde 2 de novembro de 

1999. Apesar das melhorias que têm sido introduzidas ao nível da organização, o edifício apresenta áreas 

reduzidas espaços insuficientes e exíguos para o desenvolvimento da resposta social em conformidade com os 

normativos em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A direção encontrou atualmente, uma solução viável, que será a readaptação do edifício de uma antiga escola 

primária. O edifico em questão situa-se no lugar de Quintão, freguesia de Ferreira, concelho de Paredes de Coura.  
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A readaptação deste edifício para o funcionamento das valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário ajudar-

nos-á a continuar a prestar um apoio social de maior proximidade aos nossos idosos.  ------------------------------------  

A direção tem feito um enorme esforço financeiro para a realização desta obra. Apesar de todos os donativos e 

apoios que temos recebido da comunidade local, não são suficientes para a sua conclusão. -----------------------------  

Assim sendo, com o objetivo de concluir a empreitada e podermos iniciar o apoio em melhores condições 

necessitamos de um apoio de 15 000€ (quinze mil euros). --------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de €  

Centro Paroquial e Social de S. Bento, destinado a apoiar a readaptação de edifício para o funcionamento 

de valências de centro de dia e apoio domiciliário. -------------------------------------------------------------------------------  

SERVIÇO JURÍDICO 

CADUCIDADE DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE LOTES 22 A 25 DA ZIF 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação da informação de caducidade do protocolo com a sociedade 

Cervigon – Madeiras Portugal Unipessoal, Lda, de cedência de lotes da Zona Industrial de Formariz. --------  

“Assunto: Lotes 22 a 25 da Zona Industrial de Formariz – protocolo de cedência  -------------------------------------------  

Mediante comunicação datada de 21 de abril de 2017, a “Cervigon – Madeiras Portugal Unipessoal, Lda” vem 

solicitar a “formalização” de um terreno contíguo às suas instalações “que foi concedido em Abril 2008”, para “vedar 

com as nossas instalações e realizar um parque para armazenar a nossa madeira”. ----------------------------------------  

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

I. Compulsados os arquivos documentais, contata-se ter sido celebrada ente o Município de Paredes de Coura e 

a sociedade Cervigon – Madeiras Portugal, Unipessoal, Lda, NIF 504 729 390, mediante escritura pública de 

19/09/2006 e retificada em 29/05/2007, a cedência, mediante constituição de direito de superfície, dos lotes 18 a 

21 da Zona Industrial de Formariz, neste concelho de Paredes de Coura. ------------------------------------------------------  

Nesses lotes foi licenciada a construção de uma nave industrial, em 21/07/2008 – alvará de obras n.º 74/2008. ----  

II. Mais se constata ter sido negociada, no ano de 2008, a cedência de mais três (3) lotes, com os números 22 a 

25 da mesma Zona Industrial de Formariz, tendo sido subscrito pelas partes, em 13/06/2008, o respetivo protocolo, 

no qual em suma se estatuiu: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- que a Câmara Municipal cederia os lotes 22 a 25 da ZI Formariz, com a área total de 2700m2 (cl.1.ª); --------------  

- que a Cervigon – Madeiras Portugal Unipessoal, Lda pagaria o preço simbólico de 0,01€/m2 (27€) acrescido da 

taxa de urbanização aplicável (3 250,00€), cfr cl.ª 2.ª; --------------------------------------------------------------------------------  

- que a referida sociedade se obrigava a instalar nos referidos lotes uma fábrica de produção de iates e a criar 

nessa unidade produtiva 20 postos de trabalho (cl.ª 4.ª); ----------------------------------------------------------------------------  

-  o prazo de 1 ano para conclusão das construções necessárias (cl.ª 7.ª) bem como para o início da atividade. 

Relativamente à execução do referido protocolo, cabe referir que não foi paga qualquer quantia pela segunda 

outorgante, não foi efetuada escritura pública e não foi iniciado processo de licenciamento de obras. -----------------  

III. Cabe ainda observar que, de acordo com a comunicação da Cervigon acima citada, os lotes 22 a 25 destinar-

se-iam, agora, a parque para armazenar madeira – e não à criação da nova unidade produtiva que criaria mais 20 

postos de trabalho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV.Com interesse para a questão em análise, estabelece o artigo 12.º do Regulamento das Zonas Industriais de 

Paredes de Coura:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“1- O investidor obriga-se, sob pena de caducidade do protocolo de cedência e, consequentemente, de 

anulabilidade do título de cedência dos lotes industriais: ----------------------------------------------------------------------------  

A iniciar a construção antes de decorrido um ano a contar da celebração do protocolo; ------------------------------------  

A assegurar a entrada em funcionamento da unidade industrial ou estabelecimento nos dois anos subsequentes; 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 11/2018 Página 13 29-05-2018 
 

(…)” (sublinhado nosso). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Note-se que as cedências de lotes efetuadas ao abrigo do referido Regulamento das Zonas Industriais beneficiam 

de um regime de incentivos com vista à fixação de unidades produtivas no concelho, que incluem um preço 

simbólico de 0,01€ por m2 de terreno, acrescido de uma tarifa de infraestruturação de 1/150 IAS, calculada sobre 

o valor da área que exceda a proporção de 100m2 por cada posto de trabalho a criar. ------------------------------------  

Os prazos de caducidade acima referenciados visam, além da certeza e segurança jurídicas, a defesa do interesse 

público subjacente à atribuição de tais incentivos, impondo a realização dos projetos de investimento num curto 

prazo e impedindo que os protocolos sejam usados como forma de reservar a cedência futura -  a preços inferiores 

aos de mercado – dos lotes industriais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 V. Perante o exposto, em nosso entendimento, não restam dúvidas de que o protocolo de cedência dos lotes 22 

a 25 da ZI Formariz, celebrado em 13/06/2008, caducou em 12/06/2009. ------------------------------------------------------  

À consideração superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, em conformidade com a informação jurídica é intenção do Executivo 

declarar a caducidade do protocolo com a sociedade Cervigon – Madeiras Portugal Unipessoal, Lda, NIF 

504 729 390, de cedências dos lotes 22 a 25 da Zona Industrial de Formariz e nos termos do artigo 122º, do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro e notificar a 

sociedade, para no prazo de 10 dias, dizer o que se lhe oferecer, para efeitos de audiência prévia. -----------  

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


