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ABERTURA 

No dia catorze do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, no edifício dos Paços do Concelho e sala de 

sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira, 

estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, Vítor Manuel 

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

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior do Serviço Administrativo e 

Financeiro do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO DE 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 18/2021, da reunião ordinária de 31-08-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 18/2021, da reunião ordinária de 31-08-2021. ---------------  

O vereador Sérgio Caselhos não votou por não ter estado presente na reunião a que a ata respeita. ---------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 10-09-

2021, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------  

 
Fundos de Maneio 

  

Presidência: 600,00€ seiscentos euros 
Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 
Vereadora: 200,00€ duzentos euros 
DAF 
Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 6 700,27€ seis mil setecentos euros e vinte e sete cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 295 183,94 
€ 

duzentos e noventa e cinco mil cento e oitenta e três euros e 
noventa e quatro 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) 79 397,54€ setenta e nove mil trezentos e noventa e sete euros e cinquenta e 
quatro cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete cêntimos 
Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 
Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um cêntimos  
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTN-IP – 75/21_S 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento para “Fornecimento 

de energia elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP – 75/21_S”, consulta prévia, conforme 

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

(fundamento: art. 259º nº 1 e alínea c) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP) ------------------------------------------------------------  

Informação de Abertura  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A obrigatoriedade para o Município de aquisição de serviços de fornecimento de energia elétrica, em regime de 

mercado livre; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que não obstante a integração do Município de Paredes de Coura na Central de Compras do Alto Minho, de 

acordo com deliberação do executivo de 12/01/2015, o que pressupõe a seleção de fornecedores de energia 

elétrica em regime de mercado livre; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que foi celebrado o Acordo Quadro 01_2021 entre a CIM Alto Minho e as principais entidades fornecedoras de 

energia em Portugal. Tal acordo foi publicado em 19/03/2021 no Diário da República com o n.º 3645/2021. ---------  

- Que ao abrigo do acordo quadro anterior (acordo quadro 01_2019 da CIM Alto Minho, publicado em Diário da 

República com o n.º 3453/2019, em 04 de abril de 2019), foi aberto em finais de 2020, em Março de 2021 e 

novamente em Abril de 2021, procedimento de consulta prévia para fornecimento de energia elétrica para este 

mesmo fim, ao abrigo do acordo quadro celebrado em 2019, todavia tais procedimentos ficaram desertos, pelo 

facto de todas as propostas ultrapassarem o valor base estipulado e por conseguinte terem sido alvo de exclusão; 

Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 39 440,92€ trinta e nove mil quatrocentos e quarenta euros e noventa e dois 
cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 174 944,18€ cento e setenta e quatro mil novecentos e quarenta e quatro euros 
e dezoito cêntimos 

Conta n.º0018/14824607312 – (BST) € 
 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito cêntimos 
Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis 

cêntimos 
Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 

cêntimos 
Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 
Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 817,09€ oitocentos e dezassete euros e nove cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 3 254,14€ três mil duzentos e cinquenta e quatro euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 5 850,38€ cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 8 593,15€ oito mil quinhentos e noventa e três euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 167 091,56€ cento e sessenta e sete mil e noventa e um euros e cinquenta e seis 

cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 939 996,86€ um milhão novecentos e trinta e nove mil novecentos e noventa e 

seis euros e oitenta e seis cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 582 161,22€ quinhentos e oitenta e dois mil cento e sessenta e um euros e vinte 

e dois cêntimos 
Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 40 377,16€ quarenta mil trezentos e setenta e sete euros e dezasseis cêntimos 
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- Que face à situação de impasse que se gerou derivada da inexistência de propostas válidas, em 21/06/2021 

decidiu-se efetuar consulta preliminar ao mercado (ao abrigo do disposto no art. 35º-A do CCP), junto dos principais 

fornecedores de energia. Tal consulta visou procurar indagar com algum grau de precisão os atuais valores de 

mercado da energia (que tem vindo a subir exponencialmente desde o início do ano de 2021), a fim de fixar um 

preço base ao procedimento que fosse de encontro à atual conjuntura. --------------------------------------------------------  

- Que em resultado dessa consulta preliminar ao mercado se concluiu que o valor base médio para 12 meses é de 

307.141,64€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que face ao exposto, propõe-se o lançamento do procedimento sob a égide do referido Acordo Quadro 01_2021. 

2. Processo Interno: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

75/21_S -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Objeto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fornecimento de energia elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP. ----------------------------------------------  

De acordo com a nomenclatura de referência aplicável aos contratos públicos CPV (Vocabulário Comum para os 

contratos públicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.º 2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 213/2008, 

de 28 de novembro de 2007, o objeto do presente procedimento tem a seguinte classificação: 09310000 – 5 

Eletricidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Prazo de vigência: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 1 ano (12 meses), a contar da data da data da adjudicação, considerando-se automaticamente renovado pelo 

período de um ano (12 meses), se nenhuma das partes o denunciar, mediante notificação à outra parte por carta 

registada com aviso de receção, com antecedência mínima de 60 dias em relação ao termo, sem prejuízo as 

obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do mesmo. ---------------------------------------------  

5. Preço base: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

€ 614.283,28 (seiscentos e catorze mil duzentos e oitenta e três euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, que corresponde ao preço máximo admitido para a totalidade do período possível de vigência 

do contrato (24 meses).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O preço base anual foi calculado a partir da análise das tarifas aplicadas aos consumos estimados do Município 

para cada ciclo horário de fornecimento de energia elétrica (Energia Ativa: tarifa simples; Energia Ativa bi-horária: 

tarifa para horas fora do vazio ou tarifa para horas de vazio; Energia Ativa tri-horária: tarifa para horas de ponta, 

tarifa para horas cheias ou tarifa para horas de vazio). As tarifas são resultantes de informação fornecida pela CIM 

Alto Minho no âmbito do Acordo Quadro 01_2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

- Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar e de acordo com o artigo 47.º 

do CCP, o respetivo preço contratual não excederá o valor de €614.283,28 (seiscentos e catorze mil duzentos e 

oitenta e três euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. No ano de 2021 não deverá 

exceder o montante de €102.380,52 (setembro a dezembro de 2021) e nos anos 2022 e 2023 o remanescente. 

Aos referidos valores acresce o IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Encargos com contratos de aquisição de serviços (artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro): 

- Para a celebração de contratos de aquisição de serviços no setor local o artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 

de Dezembro que aprovou o Orçamento de Estado para 2021, estabelece que: “1 - Os valores dos gastos com 

contratos de aquisição de serviços celebrados nos termos do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, nas autarquias locais e entidades intermunicipais, que em 2021 venham 

a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 2020, não podem ultrapassar:  -----------  

a) Os valores dos gastos de 2020, considerando o valor total agregado dos contratos, sempre que a mesma 

contraparte preste mais do que um serviço ao mesmo adquirente; ou  ---------------------------------------------------------  
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b) O preço unitário, caso o mesmo seja aritmeticamente determinável ou tenha servido de base ao cálculo dos 

gastos em 2020.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Segundo o nº 2 do art. 73º da LOE para 2021, excluem-se do disposto no número anterior os gastos com: -----  

a) Os contratos referidos no n.º 6 do artigo 64.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março”. ----------------------------------------  

Tal disposição legal, sob a epígrafe “Encargos com contratos de aquisição de serviços”, estipula no seu nº 2 o 

seguinte: “Os valores pagos por contratos de aquisição de serviços e os compromissos assumidos que, em 2020, 

venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 2019 não podem ultrapassar, 

na sua globalidade, o montante pago em 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O nº 6 de tal diploma refere que “6 - Não estão sujeitas ao disposto no n.º 2: -------------------------------------------------  

a) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais previstos no n.º 2 do artigo 1.º 

da Lei n.º 23/96, de 26 de julho”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por seu turno o n.º 2 al. b) do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho alterada pela Lei 51/2019 de 29 de julho, 

estipula que:” São os seguintes os serviços públicos abrangidos: b) Serviço de fornecimento de energia eléctrica”. 

Atento o facto do presente procedimento visar o fornecimento de energia elétrica, é dado cumprimento ao previsto 

nos mencionados diplomas legais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Compromisso Plurianual: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Decorre do disposto no artigo 22.º, n.º 1 do Decreto Lei n.º 197/99, de 8 de junho alterado pelo Decreto Lei n.º 

33/2018, de 15/05, que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em 

mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente com a aquisição de 

serviços, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida pelo órgão deliberativo, salvo quando: a) 

Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; b) Os seus encargos não excedam o limite 

de € 99.759,58 em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três 

anos; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relativamente aos compromissos plurianuais, estabelece-se no artigo 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas (LCPA)), que “A 

assunção de compromissos plurianuais, (…) está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal, quando 

envolvam entidades da administração local”, e o n.º 3 do mesmo artigo, que “Nas situações em que o valor do 

compromisso plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, a competência referida na alínea c) do n.º 1 pode ser delegada no Presidente da Câmara”;  

- Ainda ao abrigo do artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, determina-se que “Para efeitos 

de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação 

das Grandes Opções do Plano”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Considerando que o prazo máximo do presente contrato é de 2 anos (24 meses), com início previsto em 20-09-

2021, estima-se que o respetivo preço contratual total não deverá exceder o valor de €614.283,28 (seiscentos e 

catorze mil duzentos e oitenta e três euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de IVA.  

8. Cabimento e Compromisso: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar e, de acordo com o artigo 47.º 

do Código dos Contratos Públicos, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor de 

€102.380,52 no ano de 2021 e nos anos 2022 e 2023 o remanescente. Aos referidos valores acresce o IVA. 

9. Escolha do procedimento: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Consulta Prévia (artigos 112º e seguintes do CCP);  -------------------------------------------------------------------------------  

10. Peças do Procedimento (artigo 40.º, n.º 1, alínea B) do CCP): ----------------------------------------------------------------  
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- Convite à apresentação de propostas (art. 40º nº 1 al b)); ------------------------------------------------------------------------  

- Caderno de encargos (art. 40º nº 1 al. b) e art. 42.º a 49.º do CCP). -----------------------------------------------------------  

11. Júri do procedimento (artigo 67.º, n.º 1 do CCP): ---------------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo, Técnica Superior; -----------------------------------------------------------------  

1º Vogal: Mariana Cunha, Técnica Superior; --------------------------------------------------------------------------------------------  

2º Vogal: Janine Azevedo Soares, Técnica Superior; --------------------------------------------------------------------------------  

1º Suplente: Jorge Alvarenga Lages, Técnica Superior; -----------------------------------------------------------------------------  

2º Suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa, Assistente Operacional. 

Nos termos do art. 69º nº 2 do CCP, o órgão com competência para contratar delega as funções legalmente 

admissíveis no júri (art. 109º do CCP). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. Gestor do contrato (artigo 290.º-A do CCP): -----------------------------------------------------------------------------------  

O contraente público deve designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, propondo-se a nomeação de Maria da Conceição Gonçalves Alves.  ------------------------------------  

13. Órgão competente para a decisão de contratar: ------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro e o 

artigo 18.º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99, 8 de junho (após a aprovação do compromisso plurianual por 

parte da Assembleia Municipal o que sucedeu em 10/09/2021) -------------------------------------------------------------------  

14. Entidades a convidar (artigo 112º nº 1 do CCP) -------------------------------------------------------------------------------  

• ------- Endesa Energia, SA; NIPC: PT980245974 ------------------------------------------------------------------------------------  

• ------- EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S A; NIPC: 503504564 ----------------------------------  

• ------- GALP POWER; NIPC: 504723456 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

• ------- ROLEAR MAIS; NIPC: 500883750 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

• ------- IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA; NIPC: 502124083. ------------------------------------  

Proposta para deliberação do órgão competente: -------------------------------------------------------------------------------------  

a) Decisão de contratar, de autorização da despesa e de escolha de procedimento para “Fornecimento de energia 

elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP”, nos termos supra (artigos 36.º, 38.º e 39.º do CCP); ----------  

b) Aprovação do convite e do Caderno de Encargos, em anexo (artigo 40.º, n.º 1 e 2 do CCP); -------------------------  

c) Designação do júri (artigo 67.º, n.º 1 do CCP); --------------------------------------------------------------------------------------  

d) Delegação no júri das competências do órgão competente para a decisão de contratar (artigos 69.º, n.º 2 do 

CCP);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Designação do gestor do contrato (artigos 290 º-A do CCP). -------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar na íntegra a proposta transcrita para “Fornecimento de energia 

elétrica para as instalações alimentadas em BTN-IP”. ---------------------------------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DE PREDIO LOCALIZADO EM FERREIRA 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Patrícia Carla Rocha Montenegro e 

Amâncio Vaz Pereira Viana, para destaque de parcela de terreno, conforme pedido que se transcreve: -----  

Patrícia Carla Rocha Montenegro e Amâncio Vaz Pereira Viana, pretendem levar a cabo no concelho de Paredes 

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

Os requerentes são proprietários do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de 

Coura sob o nº 702/19990719, concelho de Paredes de Coura, e inscrito na matriz predial rústica nº 3032. ---------  

Nessa qualidade, os requerentes pretendem proceder ao destacamento de uma parcela a destacar do artigo rústico 

nº 3032, acima identificado - nos termos e de acordo com o artigo 40 números 5 e 6 do Decreto-Lei 555/99 de 16 
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de dezembro (que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), com as sucessivas alterações 

introduzidas e demais legislação aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tal parcela destinar-se-á a terreno para construção, respeitando-se na restante área do edifício destacado os 

requisitos enunciados na alínea b) do número 5 do artigo 60 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro, com as 

alterações as sucessivas alterações introduzidas. -------------------------------------------------------------------------------------  

Desta forma, e porque respeita os requisitos legalmente exigidos, vem os exponentes requerer a autorização do 

destacamento de uma parcela com a área de 3319,37 m2 da matriz rústica nº 3032, que confrontará de Norte com 

Caminho Público, Patricia Carla Rocha Montenegro, José Pedro Soares Mata e Alves e Mata Lda, Sul com Patrícia 

Carla Rocha Montenegro, nascente com Estrada Municipal e José Pedro Soares Mata e Poente com Caminho 

Público e Alves e Mata Lda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O restante terreno do qual se irá fazer o destaque irá confrontar de Norte com Patrícia Carla Rocha Montenegro, 

Sul com Estrada Nacional, nascente com Estrada Municipal e a Poente com Caminho Público. -------------------------  

Sequeira de Carvalho, cumprindo igualmente os restantes requisitos exigidos pelo Decreto-Lei 555/99 de 16 de 

dezembro (que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), com as sucessivas alterações 

introduzidas e demais legislação aplicável. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cálculo de parâmetros urbanísticos para construção O Processo de destaque adequa-se à política de ordenamento 

do território contida no Plano Diretor Municipal no "Solo Urbano - Solo Urbanizado - Espaços Urbanos de Baixa 

Densidade". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela a Destacar: Área da Parcela a Destacar – 3319,37m2 - Terreno para construção; - Cércea permitida (3 

Pisos - um piso abaixo da cota de soleira, dois acima da mesma ou 9 metros); - O índice de ocupação do solo é 

de 55% = 1825,65 m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela Sobrante: Área da Parcela Sobrante - 3620,63m2 - Terreno de cultura; ----------------------------------------------  

Tem a informação do técnico superior Mário Augusto Pais Patrício, responsável pela área de urbanismo com o 

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

“Em conformidade com o disposto no nº 4 do artigo 6° do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro estão reunidas as condições de destaque, dado que 

ambas as parcelas confrontam com arruamentos públicos. -------------------------------------------------------------------------  

Deste modo considero não haver inconveniente na emissão da certidão solicitada. -----------------------------------------  

De acordo com o nº 7 do já referido artigo, o condicionamento da construção bem como o ónus do não 

fracionamento previstos nos números 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas.-------  

A certidão é emitida pela Câmara Municipal pelo que a aprovação do destaque terá que acontecer em reunião de 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal aprove o destaque solicitado. -----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, em conformidade com a informação técnica autorizar o destaque da 

parcela de terreno suprarreferida, de prédio sito na freguesia de Ferreira, requerido por Patrícia Carla 

Rocha Montenegro e Amâncio Vaz Pereira 

Viana. DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DE PREDIO 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de requerimento de José Antonio da Costa Felgueiras Teresa 

Alexandra da Costa Felgueiras Pinheiro, para destaque de parcela de terreno de prédio sito em, Paredes 

de Coura, conforme requerimento que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------  

José Antonio da Costa Felgueiras e Teresa Alexandra da Costa Felgueiras Pinheiro, em Paredes de Coura na 

qualidade de coproprietários do prédio Rústico, inscrito na matriz predial Rústica da freguesia de Paredes de Coura 

com o Artigo n° 182, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n° 259/19920305, 
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com a área total descrita de 1.103,00m2, a confrontar de Norte com ARMINDO RODRIGUES, e de Sul, Nascente 

e Poente com ESTRADA CAMARÁRIA, vem requerer a V. Exa., a aprovação do pedido de destaque de parcela e 

emissão da certidão comprovativa do mesmo destaque, nos termos nº 4 e 5, do artigo 6.o do Decreto-Lei nº 555/99, 

de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei no 136/2014 de 09 de Setembro e 

posteriores. Ambas as parcelas ficarão a confrontar com o caminho público. -------------------------------------------------  

Dados resultantes do destaque: Parcela a destacar - Área do prédio: 521,00m2 Confrontações: -----------------------  

- Norte: Armindo Rodrigues - Sul: parcela restante - Proprietário - Nascente: parcela restante - Proprietário - Poente: 

Estrada Camarária. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela restante – Área do prédio: 582,00m2 Confrontações:  Norte: parcela a destacar - proprietário - sul: estrada 

Camarária - Nascente: estrada camarária - poente: estrada camarária. --------------------------------------------------------  

O prédio em causa situa-se em perímetro urbano e cumpre, as condições referidas no nº 4 do artigo 6.o do Dec. 

Lei n° 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei no 136/2014 de 09 de setembro. ----------------------------  

Tem a informação do técnico superior Mário Augusto Pais Patrício, responsável pela área de urbanismo com o 

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

“Em conformidade com o disposto no nº 4 do art.º 6° do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro estão reunidas as condições de destaque, dado que 

ambas as parcelas confrontam com arruamentos públicos. ------------------------------------------------------------------------  

Deste modo considero não haver inconveniente na emissão da certidão solicitada. -----------------------------------------  

De acordo com o nº 7 do já referido artigo, o condicionamento da construção bem como o ónus do não 

fracionamento previstos nos números 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. ------  

A certidão é emitida pela Câmara Municipal pelo que a aprovação do destaque terá que acontecer em reunião de 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal aprove o destaque solicitado. ----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, em conformidade com a informação técnica autorizar o destaque da 

parcela de terreno suprarreferida de prédio sito no concelho Paredes de Coura, requerido por José Antonio 

da Costa Felgueiras e Teresa Alexandra da Costa Felgueiras Pinheiro. --------------------------------------------------  

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DE PREDIO  

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Manuel Antonio da Cunha Alves, para 

destaque de parcela de terreno, conforme requerimento que se transcreve: -------------------------------------------  

Manuel Antonio da Cunha Alves, residente em Paredes de Coura, na qualidade de proprietário do prédio urbano, 

inscrito na matriz predial urbana, com o Artigo n° 2055-P, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes 

de Coura sob o nº 1213/20091204, com a área total descrita de 2.480,00m2, vem requerer a V. Exa., a aprovação 

do pedido de destaque de parcela e emissão da certidão comprovativa do mesmo destaque, nos termos nº 4 e 5, 

do artigo 6.o do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei no 

136/2014 de 09 de Setembro e posteriores. Ambas as parcelas ficarão a confrontar com o caminho público. -------  

Dados resultantes do destaque: Parcela a destacar - Área do prédio: 1.734,70m2 Confrontações: - Norte: Junta de 

Freguesia - Sul: parcela restante (Manuel Antonio da Cunha Alves) e Manuel Sousa - Nascente: caminho público 

- poente: caminho público --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela restante - Área do prédio: 745,30m2 Artº. urbano 2055-P - em Paredes de Coura. -------------------------------  

O prédio em causa situa-se em perímetro urbano e cumpre, as condições referidas no nº 4 do artigo 6.o do Dec. 

Lei n° 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei no 136/2014 de 09 de setembro. ----------------------------  

Tem a informação do técnico superior Mário Augusto Pais Patrício, responsável pela área de urbanismo com o 

seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Em conformidade com o disposto no nº 4 do artº 6° do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro estão reunidas as condições de destaque, dado que 

ambas as parcelas confrontam com arruamentos públicos. -------------------------------------------------------------------------  

Deste modo considero não haver inconveniente na emissão da certidão solicitada. -----------------------------------------  

De acordo com o nº 7 do já referido artigo, o condicionamento da construção bem como o ónus do não 

fracionamento previstos nos números 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas.-------  

A certidão é emitida pela Câmara Municipal pelo que a aprovação do destaque terá que acontecer em reunião de 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal aprove o destaque solicitado. -----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, em conformidade com a informação técnica autorizar o destaque da 

parcela de terreno suprarreferida do prédio sito na freguesia de Ferreira, requerido por Manuel Antonio da 

Cunha Alves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

APOIO AO SPORTING CLUBE COURENSE – ÉPOCA DE 2021/2022  

PONTO 07 Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio requerido por Sporting Clube Courense para a época 

2021/2022, com o seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No enquadramento da época desportiva 2021/2022, solicitamos o pagamento de cinco mil euros, com a maior brevidade no 

sentido de efetivarmos os nossos compromissos inerentes ao início de uma época desportiva dadas as inúmeras despesas de 

filiação e inscrição das nossas equipas nas provas da Associação de Futebol de Viana do castelo. No que se refere ao restante 

subsídio protocolado pedimos que a sua liquidação seja efetuada em oito prestações mensais, com início no corrente mês. ------  

“Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio igual à época anterior no valor de € 48 500,00 (quarenta e oito 

mil e quinhentos euros), ao Sporting Clube Courense, para a época de 2021/2022, antecipar de imediato o pagamento 

de € 5 000,00 (cinco mil euros), para fazer face às despesas de filiação e inscrição e que o restante valor seja liquidado 

em oito prestações a iniciar em outubro do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROTOCOLO PARA O ENSINO ESPECIALIZADO DA MÚSICA EM PAREDES DE COURA 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de protocolo de ensino especializado da música em Paredes de Coura, 

com Academia de Música de Viana do Castelo - Conservatório Regional do Alto Minho, que se transcreve: ---------------  

 ---------- O Município de Paredes de Coura e a Academia de Música de Viana do Castelo - Conservatório Regional do Alto Minho 

têm vindo a desenvolver, nos últimos anos, uma frutuosa parceria cultural que permitiu à Academia contribuir de forma objetiva 

para a formação musical de inúmeras crianças e jovens e oferecer ao concelho eventos musicais que, pela sua qualidade e 

persistente divulgação da música clássica e contemporânea eruditas, muito contribuíram para a formação de públicos para a 

música e para a elevação do nível cultural dos munícipes courenses;  -----------------------------------------------------------------------------  

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

a. - O Município de Paredes de Coura e a Academia de Música de Viana do Castelo - Conservatório Regional do Alto Minho 

têm vindo a desenvolver, nos últimos anos, uma frutuosa parceria cultural que permitiu à Academia contribuir de forma 

objetiva para a formação musical de inúmeras crianças e jovens e oferecer ao concelho eventos musicais que, pela 

sua qualidade e persistente divulgação da música clássica e contemporânea eruditas, muito contribuíram para a 

formação de públicos para a música e para a elevação do nível cultural dos munícipes courenses; --------------------------  

b. - A Academia de Música é uma associação de utilidade pública que privilegia a igualdade de oportunidades para as 

crianças e jovens que pretendam optar pela aprendizagem vocacional da música, independentemente da proveniência 

geográfica dos alunos ou da condição socioeconómica das suas famílias; -----------------------------------------------------------  

c. - A Academia de Música, através do Conservatório Regional do Alto-Minho, ministra, com autonomia pedagógica, Cursos 

de Iniciação Musical, Básicos e Secundários de Música e concede os respetivos diplomas em resultado de uma 

formação baseada em critérios técnicos, artísticos e pedagógicos reconhecidos pelo Ministério da Educação;  ---------  
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d. O ensino da música, pela sua especificidade, envolve recursos humanos e materiais demasiado onerosos;  ---------------- 

e. A elevada oferta de emprego, no âmbito da docência do ensino vocacional da música, em Portugal, dificulta o 

recrutamento de professores para zonas afastadas dos grandes centros urbanos e de difícil acesso, sendo necessário 

criar condições de atratividade acrescidas para o exercício dessa profissão, nesses locais; ------------------------------------ 

f. - Importa dar continuidade ao objetivo estratégico de alargar e consolidar o acesso cada vez mais generalizado à formação 

musical especializada;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Município de Paredes de Coura, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva nº 506632938, representado pelo seu 

Presidente Vitor Paulo Gomes Pereira e a Academia de Música de Viana do Castelo - Conservatório Regional do Alto Minho, 

pessoa coletiva de utilidade pública com o nº 500793263, representada pela sua Presidente da Direção, Carla Maria Palmeira 

Soares Barbosa, celebram o presente Protocolo, que se subordinará às cláusulas seguintes: ----------------------------------------------- 

Cláusula Primeira - (Outorgantes) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É celebrado, entre o Município de Paredes de Coura e a Academia de Música de Viana do Castelo - Conservatório Regional do 

Alto Minho adiante designados por MPC e AMVC-CRAM, o presente protocolo de cooperação para regular os termos do ensino 

da música no concelho de Paredes de Coura vocacionado para os diferentes tipos de públicos das mais variadas faixas etárias. 

Cláusula Segunda - (Objeto) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O presente protocolo de desenvolvimento visa estabelecer uma parceria entre o MPC e a AMVC-CRAM, no âmbito específico 

da necessidade de assegurar o funcionamento da Oferta de Oficinas de Iniciação à Música, do Curso de Iniciação Musical, do 

Curso Básico e Secundário de Música, nos termos das Portarias n.º 225/2012, de 30 de Julho, n.º 223-A/2018, de 3 de Agosto, 

da Portaria n.º 243-B/2012, de 13 de Agosto e n.º 229-A/2018, de 14 de Agosto, e o desenvolvimento de atividades de expressão 

musical, para outros públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira - (Obrigações do Primeiro Outorgante) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 - O MPC compromete-se a conceder à AMVC-CRAM um subsídio para comparticipação das despesas que a mesma terá com 

os projetos a seguir enunciados: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A oferta de ensino especializado da música em Paredes de Coura; ---------------------------------------------------------------------------------- 

O ensino especializado da música para alunos do 5.º ano/1.º grau do CBM não financiados, por inexistência de vaga; -------------- 

Oficinas de iniciação musical a alunos admitidos e não financiados por inexistência de vaga no curso de Iniciação Musical; ------- 

O projeto “música para bebés” a desenvolver nas cresces do concelho; ---------------------------------------------------------------------------- 

A oferta de expressão musical nos jardins de infância do concelho;---------------------------------------------------------------------------------- 

O projeto “Coura Voce”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

no valor de 52.679,73 € (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e nove mil e setenta e três cêntimos), para o ano letivo 

2021/2022. (cfr. mapa de despesas anexo como documento número 1 e que aqui se dá por integralmente reproduzido para os 

devidos efeitos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – O valor fixado para o ano letivo de 2021/2022 será pago em 4 prestações (janeiro, março, abril e julho), estando a despesa 

do ano letivo registada sobre o número de compromisso …/2021. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 3 - O MPC envidará todos os esforços necessários para garantir as condições logísticas necessárias à realização dos fins aqui 

protocolados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta - (Obrigações do Segundo Outorgante) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - À AMVC-CRAM compete:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Assegurar, fornecendo todos os meios e recursos necessários para o efeito, a oferta de ensino especializado da música em 

Paredes de Coura; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Assegurar, fornecendo todos os meios e recursos necessários para o efeito, o ensino especializado da música para alunos 

do 5.º ano/1.º grau do CBM não financiados, por inexistência de vaga; ----------------------------------------------------------------------------- 

1.3. Assegurar, fornecendo todos os meios e recursos necessários para o efeito, as oficinas de iniciação musical a alunos 

admitidos e não financiados por inexistência de vaga; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.4. Assegurar, fornecendo todos os meios e recursos necessários para o efeito, o desenvolvimento do projeto “música para 

bebés” a desenvolver nas cresces do concelho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.5. Assegurar, fornecendo todos os meios e recursos necessários para o efeito, o desenvolvimento da oferta de expressão 

musical nos jardins de infância do concelho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.6. Assegurar, fornecendo todos os meios e recursos necessários para o efeito, o desenvolvimento do projeto “Coura Voce”. 

2. Prestar apoio a projetos e iniciativas promovidas pelo MPC no âmbito das suas competências.  ---------------------------------------- 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 19/2021 Página 12 14-09-2021 
 

Cláusula Quinta - (Local de Funcionamento da Atividade) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O local de funcionamento das atividades mencionadas na cláusula anterior será definido pelo MPC em articulação com a AMVC-

CRAM.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula. Sexta - (Revisão) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Qualquer revisão ou adaptação do presente acordo carece de prévia concordância de ambas as partes, a celebrar por escrito. 

Cláusula Sétima - (Período de vigência do acordo)  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo é válido para o próximo ano letivo e entra em vigor no primeiro dia do ano letivo de 2021/2022. ---------------  

Cláusula Oitava - (Revogação de protocolos anteriores) -------------------------------------------------------------------------------------------  

Com a celebração do presente protocolo consideram-se revogados, por comum acordo, todos os protocolos anteriormente 

celebrados entre o MPC e a AMVC-CRAM. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo é válido para o próximo ano letivo de 2021/2022. ----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de ensino especializado da música em Paredes de Coura, com 

Academia de Música de Viana do Castelo - Conservatório Regional do Alto Minho, supratranscrito. -----------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE FINANCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AOS OPERADORES DE TRANSPORTES 

ESSENCIAIS 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de proposta para atribuição de financiamento e 

compensações aos operadores de transportes essenciais que se transcreve:  ---------------------------------------  

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

a) Que, nos termos do previsto no artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, dispondo o Município 

de atribuições, designadamente, ao nível dos transportes e comunicações e da educação, ensino e 

formação profissional;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Que, de acordo a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal criar, construir e gerir instalações, 

equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e 

recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal; 

c) Que, nos termos da alínea gg) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal assegurar, organizar e gerir os 

transportes escolares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Que, de acordo com o n.º 1 do artigo 5.º do CCP, a parte ii daquele código não é aplicável à formação de 

contratos cujo objeto abranja prestações que não estão nem sejam suscetíveis de estar submetidas à 

concorrência de mercado, designadamente em razão da sua natureza ou das suas características, bem 

como da posição relativa das partes no contrato ou do contexto da sua formação; ------------------------------  

e) Que, nos termos do artigo 5.º-B do CCP, a celebração dos contratos a que se referem os artigos 5.º e 5.º-

A fica sujeita aos princípios gerais da atividade administrativa, bem como, com as devidas adaptações 

face à natureza do contrato, aos princípios gerais da contratação pública previstos no n.º 1 do artigo 1.º-

A, devendo sempre ser feita menção à norma que fundamenta a não aplicação da parte ii ao contrato em 

causa e os contratos com objeto passível de ato administrativo e demais contratos sobre o exercício de 

poderes públicos ficam sujeitos às normas constantes do Código do Procedimento Administrativo, com 

as necessárias adaptações; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) - Que a Câmara Municipal de Paredes de Coura deliberou atribuir, no ano letivo 2020/2021, gratuitidade de 

passe escolar a todos os alunos do ensino secundário residentes no concelho de Paredes de Coura; 
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g) A assunção de competências por parte do Município de Paredes de Coura no âmbito do RJSPTP, aprovado 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, enquanto Autoridade de Transportes Municipal (cfr. artigo 6.º do 

RJSPTP); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) O contrato interadministrativo de delegação e partilha de competências no âmbito do RJSPTP, celebrado 

com a CIM Alto Minho, para a gestão dos transportes intermunicipais, ficando, até à conclusão do 

concurso público lançado por aquela entidade para a região, as carreiras de âmbito municipal sob a alçada 

do Município (Cfr. Designadamente as cláusulas 1.ª, 2.ª, 7.ª, 9.ª e 10.ª do mencionado contrato 

interadministrativo); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i)- Que a CIM Alto Minho está a preparar um concurso público, ao abrigo do RJSTPT, que tem como objeto a 

formação de um contrato visando a satisfação, na região, do serviço público de transporte de passageiros 

e do serviço público de transporte escolar; ----------------------------------------------------------------------------------  

j)- Que é essencial, enquanto solução transitória, garantir a prestação, no concelho, do serviço público de 

transporte de passageiros, bem como do serviço público de transporte escolar até à conclusão do 

procedimento concursal mencionado no ponto anterior; -----------------------------------------------------------------  

k) Que o Município é conhecedor da realidade local e reconhece que a procura de transporte público de 

passageiros é maioritariamente escolar, sendo residual a procura por outro tipo de clientes; -----------------  

l)- A morfologia do concelho de Paredes de Coura, com grandes desníveis e percursos sinuosos, característica 

que encarece os custos dos serviços públicos de transporte; ----------------------------------------------------------  

m) A escassa receita proveniente dos utilizadores do transporte público de passageiros; -------------------------  

n) A existência de uma única empresa a operar as carreiras municipais – a Empresa de Transportes Courense, 

Lda. - e a falta de rentabilidade da exploração das carreiras públicas; ----------------------------------------------  

o) Que a empresa de Transportes Courense é titular do alvará n.º 1725 para a carreira pública de passageiros 

entre as localidades de Sobreiro, Angústias, Meca, Insalde, Porreiras, Venade, Mozelos e Paredes de 

Coura, do alvará n.º 6701 para a carreira pública de passageiros entre as localidades de Rubiães, Antas, 

Cossourado, Infesta e Paredes de Coura e do alvará n.º 6785 para a carreira pública de passageiros entre 

as localidades Padornelo, Parada, Bico, Vascões, Vencemal, Chavião, Covelo, Castanheira e Paredes 

de Coura, alvarás esses que permitiram a emissão de autorização provisória pela CIM Alto Minho para a 

aludida empresa continuar a operar, nas mencionadas linhas; --------------------------------------------------------  

p) Que se a referida empresa deixar de operar, os estudantes do 5º ao 12º ano de escolaridade deixarão de 

ter à sua disposição o serviço público de transporte escolar e deixará também de existir, disponível a 

todos os cidadãos do concelho, o serviço público de transporte de passageiros, ambas obrigações de 

serviço público da competência do Município; ------------------------------------------------------------------------------  

q) Que a autarquia não possui qualquer meio para assegurar os mencionados serviços e que não existe outro 

operador que possa assegurá-los, no concelho,  na medida em que a Empresa de Transportes 

Courense, Lda. é o único operador com autorização provisória, emitida pela CIM Alto Minho, para operar 

as carreiras municipais e, além disso, não podem ser emitidas autorização provisórias a outros 

operadores pois, nos termos do disposto no artigo 10.º do RJSPTP, as autorizações provisórias permitem 

unicamente a manutenção dos títulos de concessão para a exploração do serviço público de transporte 

de passageiros por modo rodoviário atribuídos ao abrigo do RTA e, em relação às linhas de Paredes de 

Coura, não existem outras entidades com títulos de concessão para a exploração do serviço público de 

transporte de passageiros por modo rodoviário atribuídos ao abrigo do RTA; -------------------------------------  

r) Que, no tocante às linhas municipais, face à impossibilidade de serem emitidas autorizações provisórias a 

outras entidades para operarem no concelho de Paredes de Coura (na medida em que não possuem 

títulos de concessão para a exploração do serviço público de transporte de passageiros por modo 
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rodoviário atribuídos ao abrigo do RTA) constata-se que a prestação do serviço público de transporte 

escolar e a prestação do serviço público de transporte de passageiros só podem, neste momento, ser 

prestadas pela Empresa de Transportes Courense, Lda. (única entidade com autorização provisória para 

tal), não sendo, por esse motivo, as referidas prestações de serviços suscetíveis de estar submetidas à 

concorrência de mercado e encontrando-se, por isso, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º do CCP, os 

contratos que as tenham como objeto excluídos da âmbito de aplicação da parte ii do CCP; -----------------  

s) Que o mesmo acontece em relação às carreiras intermunicipais, onde: -----------------------------------------------  

1- Apenas a Empresa de Transportes Courense, Lda. tem autorização provisória para operar nas 

linhas: Valença-Paredes de Coura; Paredes de Coura- S. Pedro-Cerveira-Caminha-Âncora- 

Viana do Castelo e Paredes de Coura-Valença-Monção; ----------------------------------------------------  

2- Apenas a empresa AVMINHO tem autorização provisória para operar na linha Paredes de Coura-

Ponte de Lima; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

t) - Que as obrigações de serviço público impostas não vão além de duas frequências diárias em cada uma 

das carreiras municipais e intermunicipais supra descritas; -------------------------------------------------------------  

u) Que dados os seus custos e receitas, os quais foram devidamente apurados pelo Município, o valor a pagar 

por carreira é o discriminado no considerando w); -------------------------------------------------------------------------  

v) Que é possível pagar a reativação das carreiras municipais, através de financiamento e compensações aos 

operadores de transportes essenciais, na sequência da sua suspensão decorrente da pandemia causada 

pela doença Covid-19, com recurso aos fundos provenientes de programas PART e PROTransP, que 

possam vir a ser decretados, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, alterado 

pelo Decreto-lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro; -----------------------------------------------------------------------------  

w) Que, terá a Câmara Municipal, de continuar a suportar os custos com a aludida prestação de serviços 

públicos, o que implica, até final do mês de dezembro de 2021, um gasto estimado de € 95.966.64, nos 

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

1.  € 33 000,00 para as carreiras Municipais, exploradas pela Empresa de Transportes Courense, Lda. (o 

montante real será apurado nos seguintes termos: valor de autocarro = (250€+IVA/dia/linha), deduzido 

dos valores dos passes e bilhética gerados em cada linha). A este valor serão ainda deduzidas verbas 

futuras do PART e PROTransps; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  € 7 500,00 para as carreiras Intermunicipais exploradas pela Empresa de Transportes Courense, Lda. (o 

montante real será apurado nos seguintes termos: valor de autocarro = (250€+IVA/dia/linha) x a % que 

cabe ao município de Paredes de Coura, deduzido dos valores dos passes e bilhética gerados em cada 

linha na respetiva percentagem). Na linha de Viana do Castelo a % que cabe ao município de Paredes 

de Coura suportar é de 31,20 %; na linha de Valença a % que cabe ao município de Paredes de Coura 

suportar é de 40,33 % e na linha de monção a % que cabe ao Município de Paredes de Coura suportar é 

de 16,39 %. A este vale valor serão ainda deduzidas verbas futuras do PART e PROTransps; --------------  

3.  € 7 500,00 para a carreira Intermunicipal explorada pela AVMINHO (o montante real será apurado nos 

seguintes termos: valor de 2 autocarros a circular = (542€+IVA/dia/linha) x % acordada com o município 

de Ponte de Lima, ou seja, 33,33 %, deduzido dos valores dos passes e bilhética gerados na linha na 

referida proporção). A este vale valor serão ainda deduzidas verbas futuras do PART e PROTransps. ----  

Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atribuir, até final ao final de dezembro de 2021, além das verbas referentes ao PART e PROTransP:  ----------------  

1 - À Empresa de Transportes Courense, Lda. os valores que resultem da aplicação das fórmulas mencionada em 

a) e b) do considerando w), referentes à prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros e de 
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transporte escolar, no período compreendido entre setembro e dezembro 2021, nas linhas referidas no 

considerando o) e no n.º 1 do considerando s) e em cumprimento das obrigações estipuladas em protocolo a 

celebrar entre o Município e a referida entidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

2 - À empresa Autoviação do Minho o valor que resulte da aplicação da fórmula mencionada em c) do considerando 

w), referente à prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros e de transporte escolar, no período 

compreendido entre setembro e dezembro 2021, na linha referida no n.º 2 do considerando s) e em cumprimento 

das obrigações estipuladas em protocolo a celebrar entre o Município e a referida entidade. ----------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar na íntegra a proposta supratranscrita. ------------------------------------  

 

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


