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Ata n.º 16/2021 da reunião ordinária realizada no dia 03 de agosto de 2021 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h30. 

 

SUMÁRIO  PÁGINAS 

ABERTURA ................................................................................................................................................................................................................................. 3 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO ...................................................................................................................................................... 3 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ........................................................................................................................................................................... 3 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA ................................................................................................................................................................................................ 3 
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ....................................................................................................................................................................... 3 
BALANCETE .................................................................................................................................................................................................................................. 3 

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE............................................................................................................................................................................... 4 
DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DE PREDIO LOCALIZADO EM RESENDE ............................................................................................................. 4 

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL ................................................................................................................................................................................................... 5 
APOIO À NATALIDADE – 2º TRIMESTRE DE 2021 .................................................................................................................................................................... 5 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS ................................................................................................................................................................................................... 5 
PLANO PARA INTERVENÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA OU ASIÁTICA...................................................................................... 5 
PRÉMIO “JOVENS TALENTOS” - “CONTOS DO ALTO MINHO”, ............................................................................................................................................... 7 
APOIO ECONÓMICO À LANDRA - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DAS TERRAS DE 
COYRA ........................................................................................................................................................................................................................................... 8 
APOIO AO GRUPO DESPORTIVO DE CASTANHEIRA – ÉPOCA DE 2021/2022 ..................................................................................................................... 9 
INÍCIO DE PROCEDIMENTO TENDENTE À ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE 
PAREDES DE COURA ................................................................................................................................................................................................................ 10 
REGULAMENTO DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA ................................................................................................................... 12 
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM VALTER HUGO LEMOS ......................................................................................................... 14 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO CENTRO CULTURAL DE PAREDES DE COURA ........................................................................... 15 
APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES AFINS DOS JOGOS DE FORTUNA OU AZAR NO 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA ...................................................................................................................................................................................... 15 
COURALOGIA – CORRECÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATA 03/2021 ...................................................................................................................................... 15 

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA .............................................................................................................................................................................. 17 

ENCERRAMENTO ................................................................................................................................................................................................................... 18 

 

  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 16/2021 Página 3 03-08-2021 
 

ABERTURA 

No dia três do mês de agosto 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 e Vítor Manuel Rosas 

da Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

De seguida foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do vereador Sérgio de Sousa Caselhos, por 

compromisso profissional inadiável. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 15/2021, da reunião ordinária de 20-07-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 15/2021, da reunião ordinária de 20-07-2021. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 30-07-

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: 5 667,65€ cinco mil seiscentos e sessenta e sete euros e sessenta e cinco 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 331 693,01 
€ 

trezentos e trinta e um mil seiscentos e noventa e três euros e um 
cêntimo 

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) 81 309,58€ oitenta e um mil trezentos e nove euros e cinquenta e oito 
cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 
(BST)    

6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete cêntimos 
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DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DE PREDIO LOCALIZADO EM RESENDE 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de requerimento de João Paulo Alves da Cunha, para 

destaque de parcela de terreno de prédio sito na freguesia de Resende, conforme requerimento que se 

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

JOÃO PAULO ALVES DA CUNHA, residente no caminho de Pereiras, nº 49, Codesseda – Resende, 4940-625 

Paredes de Coura, na qualidade de proprietário do prédio rústico, inscrito na matriz predial Rústica da União de 

freguesias de Paredes de Coura e Resende com o Artigo n° 737, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Paredes de Coura sob o n° 142/19891110, com a área total descrita de 4.000,00m2, a confrontar de Norte com 

REGO DE ÁGUA DE CONSORTES, de Sul com MANUEL BRITO DA CUNHA, de Nascente com LEVADA E 

ESTRADA NACIONAL e de Poente com MANUEL DA CUNHA VENÂNCIO, 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: 1.887,62m2 Confrontações: - norte: rego 

de água de consortes; sul: parcela restante (João Paulo Alves da Cunha) e caminho público; nascente: levada - 

poente: Manuel da Cunha Venâncio -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela restante - Área do prédio: 1 877,37m2 Confrontações: - Norte: parcela a destacar (João Paulo Alves da 

Cunha) - sul: Manuel Brito da Cunha - nascente: caminho público - poente: Manuel da Cunha Venâncio. ------------  

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) 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) 

162 597,46€ cento e sessenta e dois mil quinhentos e noventa e sete euros e 
quarenta e seis 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) 3 377,14€ três mil trezentos e setenta e sete euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO 
BANCO) 

5 961,08€ cinco mil novecentos e sessenta e um euros e oito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO 
BANCO) 

7 870,79€ sete mil oitocentos e setenta euros e setenta e nove cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 
(CCAM) 

189 783,25€ cento e oitenta e nove mil setecentos e oitenta e três euros e 
vinte e cinco cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 754 189,16€ um milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil cento e oitenta e 
nove euros e dezasseis cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 
(CCAM) 

563 823 ,29€ quinhentos e sessenta e três mil oitocentos e vinte e três euros e 
vinte e nove 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) 40 402,16€ quarenta mil quatrocentos e dois euros e dezasseis cêntimos 
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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.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei no 136/2014 de 09 de setembro. ---------------------------  

Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade, nada tendo omitido.  

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. 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 Resende, conforme requerido por João 

Paulo Alves da Cunha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL 

APOIO À NATALIDADE – 2º TRIMESTRE DE 2021 

PONTO 04: 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, referente ao 2º trimestre 

de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Pelo Serviço de Ação Social foi apresentado o mapa dos requerimentos para apoio à natalidade, nos termos do 

artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, relativo ao segundo trimestre de 

2021, no valor total de € 7 500,000 (sete mil e quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------  

berado, por unanimidade aprovar o apoio à natalidade, nos termos do mapaanexo aos documentos da ata 

e dele fica a fazer parte integrante transcrito, relativo ao segundo trimestre de 2021, no valor de € 7 500,00 

(sete mil e quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PLANO PARA INTERVENÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA OU ASIÁTICA 

Ponto 05: Ratificação de protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Paredes de Coura e a 

Associação Modelismo Centro Portugal para implementação de um plano de intervenção e destruição de 

ninhos de vespa velutina ou vespa asiática, conforme proposta que a seguir se transcreve: --------------------  

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

a) A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o regime jurídico das autarquias locais; ----------------------  

b) Ao abrigo do disposto nas alíneas j) e k) do n.º 2 do artigo 23.º do citado diploma legal, os Municípios 

dispõem de atribuições, designadamente, nos domínios do ambiente e da proteção civil; ---------------------  

c) Ao abrigo do estatuído nas alíneas o) e u), do n.º 1, do artigo 33.º, anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete ao Município deliberar sobre formas de apoio a entidades e organismos legalmente 

existentes, nomeadamente com vista à realização de eventos de interesse para o município, bem como 
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apoiar atividades de interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da 

saúde e prevenção das doenças; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) De acordo com o previsto na alínea v), do n.º 1, do artigo 35.º, Anexo I, da citada Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete ao Presidente da Câmara dirigir o serviço municipal de proteção civil, tendo em vista 

o cumprimento dos planos de emergência e programas estabelecidos e a coordenação das atividades a 

desenvolver naquele âmbito; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Há registo confirmado da existência no concelho de Paredes de Coura da presença de ninhos de vespa 

velutina ou vespa asiática, localizados, nomeadamente, em telheiros ou em buracos no chão, ou, no caso 

de ninhos de grande dimensão, localizados em árvores, algumas com altura superior a 5 metros; ----------  

f) - As vespas asiáticas são uma espécie invasora, alimentam-se de abelhas e outros insetos e constituem 

principalmente uma ameaça ambiental; --------------------------------------------------------------------------------------  

g) A destruição dos ninhos da vespa velutina ou vespa asiática é considerado o melhor método de limitar 

localmente o impacto das mesmas sobre abelhas, outros insetos e eventualmente pessoas; -----------------  

h) A eliminação de ninhos de vespa asiática é da responsabilidade do Serviço Municipal de Proteção Civil 

(SMPC)/Município de Paredes de Coura, que tem por obrigação especial coordenar a operação de 

exterminação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) - O Município de Paredes de Coura não dispõe de equipamentos e de produtos adequados para poder 

realizar a exterminação dos referidos ninhos; -------------------------------------------------------------------------------  

j) - A Associação Modelismo Centro Portugal, sedeada em Coimbra, possui os equipamentos e os produtos 

adequados para a exterminação dos ninhos de vespa velutina ou vespa asiática, bem como o know-how 

e a experiência para o efeito, podendo prestar um importante contributo ao Município nesse âmbito; 

k) Face ao vertido, o Município de Paredes de Coura pretende fazer uma parceria com a Associação 

Modelismo Centro Portugal para implementação de um plano de intervenção e destruição de ninhos de 

vespa velutina ou vespa asiática; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

l) - No dia 29/07/2021, aproveitando uma deslocação dos membros da direção da Associação ao concelho de 

Paredes de Coura e atendendo ao aparecimento, no último mês, no concelho, de um grande número de 

ninhos de vespa asiática, os quais importa com a máxima urgência extinguir, de forma a evitar perigo para 

as populações, foram, entre as partes, estabelecidos os termos da referida parceria; ---------------------------  

m) Os membros da direção da Associação, na referida deslocação, tinham na sua posse material importante 

para a destruição dos ninhos, o qual o Município não possuía, não se justificado que tal material fosse 

levado de volta para Coimbra dado ser necessário às intervenções a levar a cabo no concelho; ------------  

n) Por via do descrito, em 29/07/2021, o Presidente da Câmara Municipal e o Presidente da Associação 

Modelismo Centro Portugal assinaram um protocolo de colaboração para implementação de um plano de 

intervenção e destruição de ninhos de vespa velutina ou vespa asiática no concelho de Paredes de Coura, 

nos termos do documento n.º 1 junto; -----------------------------------------------------------------------------------------  

o) Face à urgência na sua celebração e de forma a evitar deslocações desnecessárias, entre Coimbra e 

Paredes de Coura, o referido protocolo foi assinado sem ter sido aprovado pelo órgão executivo municipal; 

p) Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro, em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível 

reunir extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência 

desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob 

pena de anulabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ratificar o protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Paredes de Coura e a Associação Modelismo 

Centro Portugal, pessoa coletiva n.º 507 382 625, com sede na Rua Central Mesura, n.º 3 — 2.º andar, 3040-197 

Coimbra, em 29/07/2021, anexo como Doc. n.º 1 e que aqui se dá por integralmente reproduzido para os devidos 

efeitos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 29 de julho de 2021 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o protocolo assinado para colaboração celebrado entre o 

Município de Paredes de Coura e a Associação Modelismo Centro Portugal para implementação de um 

plano de intervenção e destruição de ninhos de vespa velutina ou vespa asiática, que fica a fazer parte 

integrante desta ata como seu documento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

PRÉMIO “JOVENS TALENTOS” - “CONTOS DO ALTO MINHO”, 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação do protocolo de cooperação com a Fundação Caixa Agrícola 

do Noroeste, os restantes Municípios do Alto Minho e com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

nos termos da proposta que se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho promoveu o Prémio “Jovens Talentos” – categoria Contos – 

correspondendo a uma das ações do projeto CRIARTE - Promoção da Criatividade Territorial do Alto 

Minho, cofinanciado pelo Programa Operacional da Região Norte – ON.2, que teve como objetivo 

promover a valorização da imagem criativa do território do Alto Minho; ---------------------------------------------  

b) No âmbito da iniciativa Prémio “Jovens Talentos” – categoria Contos, foram premiados os três melhores 

contos: “UM CIGARRO QUE SE FUMA SOZINHO”, “ANA” e “CARACOIS DE FOGO”; ------------------------  

c) Esta iniciativa foi efetuada em colaboração com o Centro Cultural do Alto Minho (CCAM), tendo sido dirigida 

a todos os jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 35 anos; -------------------------------------------  

d) A quantidade dos contos rececionados, num total de 46, e a respetiva qualidade, que foi reconhecida por 

um júri com competência na área da escrita, nomeadamente Rui Estrada e Isabel Ponce de Leão, 

professores catedráticos na área das Línguas e Literatura; Álvaro Campelo, professor associado na 

Universidade Fernando Pessoa e autor do livro “Lendas do Vale do Minho”; Marlene Ferraz, jovem 

escritora natural de Viana do Castelo, galardoada com o Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís 2012 e 

Luísa Quintela, presidente do CCAM; ----------------------------------------------------------------------------------------  

e) Foi efetuada pela Fundação Caixa Agrícola do Noroeste a compilação num livro dos dez melhores Contos, 

intitulado “Contos do Alto Minho”, com o objetivo de ampliar a divulgação desta iniciativa e revelar novos 

talentos e novas perspetivas de abordagem ao território do Alto Minho; --------------------------------------------  

f) Os 10 Municípios do Alto Minho reconhecem a importância da preservação para a memória futura, da 

difusão dos contos bem como a visibilidade e amplitude de públicos que o livro alcançou; --------------------  

g) Os municípios dispõem de atribuições no domínio da cultura, competindo às respetivas Câmaras Municipais 

“apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa desportiva, recreativa ou outra de interesse para 

o município” (cfr. artigo 23.º, n.º 2, alínea e) e artigo 33.º, n.º 1, alínea u) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12/09, na sua versão atualizada); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Se considera de enorme relevância apoiar a criação e difusão do mencionado livro na medida é promovida 

a escrita de Contos como identidade cultural do território do Alto Minho, como evolução da expressão da 

tradição oral do Conto e da importância de preservar esta tradição para as gerações futuras; ---------------  

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

1 - Que a Câmara Municipal delibere: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que o Município de Paredes de Coura celebre com a Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, os restantes 

Municípios do Alto Minho e com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho protocolo de cooperação nos termos 

da minuta anexa como Doc. n.º 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Aprovar a minuta do protocolo de cooperação anexa como Doc. n.º 1, a celebrar entre o Município de Paredes 

de Coura e as entidades no mesmo mencionadas. ------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, celebrar com a Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, os restantes 

Municípios do Alto Minho e com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho protocolo de cooperação nos 

termos da minuta anexa como Doc. n.º 1. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovar a minuta do protocolo de cooperação anexa como Doc. n.º 1, a celebrar entre o Município de 

Paredes de Coura e as entidades no mesmo mencionadas. -------------------------------------------------------------------  

APOIO ECONÓMICO À LANDRA - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA CULTURA E DO DESENVOLVIMENTO 

ECONÓMICO DAS TERRAS DE COYRA 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio económico formulado pela Landra - 

Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, NIPC 

513 806 946, que de seguida se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------  

“Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, --------------------------------------------------------  

a) Landra - Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, 

pessoa coletiva nº 513 806 946, vem, muito respeitosamente, expor e requerer a V/ Exa. o seguinte: -----  

b) Como é do s/ conhecimento a Landra é uma associação sem fins lucrativos, sediada no concelho de 

Paredes de Coura, que visa potenciar o desenvolvimento integrado de Paredes de Coura, entendido como 

processo de melhoria das condições imateriais e materiais de vida, através de ações e projetos que 

envolvam os diversos agentes, sejam entidades públicas ou privadas, empresariais e de caráter social, 

nomeadamente nos domínios do património cultural e natural, do lazer, desporto, saúde e turismo, da 

animação urbana e espetáculos, da educação, formação profissional e emprego, das atividades agrícolas, 

comerciais ou Industriais, da divulgação e do marketing. ----------------------------------------------------------------  

c) No âmbito das referidas atribuições e uma vez que este ano, pelo segundo ano consecutivo, devido à 

pandemia ocasionada pela doença Covid-19, não será possível a realização das festas e romarias do 

concelho, a aqui requerente resolveu promover um espetáculo musical itinerante que percorrerá todo o 

concelho de Paredes de Coura, levando música e animação a todos os courenses. ----------------------------  

d) A dinâmica pensada para o referido evento é a seguinte: nos dias 7, 8, 14 e 15 de agosto de 2021, um palco 

móvel percorrerá todas as freguesias de concelho, possibilitando que as pessoas, devidamente 

protegidas em suas casas, assistam a concertos, a ocorrerem no referido palco móvel, de dois grupos de 

música popular do concelho, o grupo “Kalhambeke” e o grupo “Hugo Band”. --------------------------------------  

e) Como facilmente percecionará, a referida iniciativa é de extrema relevância para o Município por V/ Exa. 

presidido na medida em que contribui para que as populações do concelho, designadamente as mais 

isoladas e/ou envelhecidas, se sintam acompanhadas, esqueçam, por momentos, a solidão que o 

isolamento social decorrente da pandemia trouxe consigo e permite-lhes recordar as alegrias vividas, ao 

longo de décadas, nas festas e romarias locais. ---------------------------------------------------------------------------  

f) - Num momento impar da história da humanidade em que a pandemia isolou as pessoas, impedindo-as de 

viver em pleno os seus momentos de lazer, e onde as patologias associadas à doença mental cresceram 

exponencialmente é de extrema importância promover eventos como o descrito, levando música e alegria 

a casa das pessoas de forma a que as mesmas usufruam de momentos de animação de formas gratuita, 

em total segurança e sem que o isolamento social seja quebrado. ---------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 16/2021 Página 9 03-08-2021 
 

g) Por outro lado, esta iniciativa permitirá divulgar o património cultural do Município de Paredes de Coura na 

medida em que todo o concelho poderá, de forma gratuita e segura, ter acesso à boa música que se faz 

no concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Além disso, considerando que as bandas contratadas são locais, a  realização do evento permitirá dar 

algum fôlego financeiro às mesmas, possibilitando que se invista na atividade económica municipal e 

ainda por cima de um setor (o das artes) que se encontra há cerca de 2 anos praticamente paralisado em 

consequência das medidas tomadas pelo Governo para conter a pandemia originada pela doença Covid-

19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i)- Certos que V/ Exa. compreenderá a importância da iniciativa aqui em causa e uma vez que: ------------------  

j)- - de acordo com o disposto 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, nos domínios da cultura, da saúde e da promoção do desenvolvimento; 

k) - nos termos do disposto na alínea o) 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 deliberar sobre as formas 

de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras 

ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos 

dos cidadãos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

l)- - em consonância com o estipulado na alínea t) 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, 

incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, 

manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 

município;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) - nos termos do estatuído na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal promover e apoiar o 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de 

interesse municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

n) Vimos pelo presente solicitar a V. Exa. a atribuição, por parte do Município de Paredes de Coura, de um 

apoio económico no valor de € 12.754,00 (doze mil setecentos e cinquenta e quatro euros) para 

comparticipação das despesas que a iniciativa descrita, de evidente interesse municipal, implicará para a 

associação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 26 de julho de 2021 --------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, nos termos e com os fundamentos constante no pedido supratranscrito, 

atribuir um apoio económico à Landra - Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento 

Económico das Terras de Coyra, NIPC 513 806 946, nos termos definidos no protocolo anexo à presente 

ata e que aqui se dá por integralmente reproduzido para os devidos efeitos, o qual será subscrito pelas 

partes nele outorgantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APOIO AO GRUPO DESPORTIVO DE CASTANHEIRA – ÉPOCA DE 2021/2022  

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio para a época 2021/2022, requerido pelo 

Grupo Desportivo de Castanheira.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Como o início de mais uma época desportiva, 2021/2022, onde a nossa Associação pretende continuar a competir 

nas provas federadas organizadas pela AF Viana do Castelo, nomeadamente no campeonato Interdistrital de 

Futsal Seniores Feminino, campeonato Interdistrital de Futsal Juniores Feminino, para lá das respetivas Taças 

Distritais da AFVC em cada escalão e na Taça Portugal e, possivelmente, na Taça Nacional de Futsal Seniores 
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Feminino, está em curso o prazo de filiação do clube nas provas, bem como a inscrição das atletas. Assim, dados 

os valores envolvidos nesta fase de arranque da época desportiva, com as inscrições de atletas, seguro desportivo, 

exames médicos e aquisição de material desportivo, vimos, pelo presente solicitar a V. Exa. o apoio do município 

com a atribuição do subsídio que vem sendo atribuído, sem o qual será de todo impossível a nossa participação 

no leque de provas referido, para lá de dar continuidade à nossa Academia de Futsal. Pelas razões expostas, 

solicitávamos ainda que a primeira prestação nos possa ser entregue no decurso do corrente mês de agosto, no 

valor de € 5 000,00, para regularizar toda a documentação junto da Associação de Futebol de Viana do Castelo, e 

o restante a dividir em prestações mensais, entre os meses de setembro de 2021 a junho de 2022. -------------------  

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

2021/2022, um subsídio no valor de € 22 190,00 (vinte e dois mil cento e noventa euros). --------------------------  

Mais foi deliberado, também por unanimidade, autorizar a antecipação do pagamento da importância de 

€ 5 000,00 (cinco mil euros) no mês de agosto, como solicitado, tendo em conta a fase de arranque oficial 

da época desportiva e a necessidade de regularização da documentação na Associação de Futebol de 

Viana do Castelo e que o restante subsídio seja liquidado em prestações mensais a iniciar em setembro 

do corrente ano de 2021 e termo em junho de 2022. ------------------------------------------------------------------------------  

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

INÍCIO DE PROCEDIMENTO TENDENTE À ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO 

E EDIFICAÇÃO DE PAREDES DE COURA 

Ponto 08: Apreciação, discussão e votação da proposta do Presidente da Câmara Municipal, anexa à presente 

ata, de desencadeamento do procedimento tendente à alteração do Regulamento Municipal de Taxas de 

Urbanização e Edificação de Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) O Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação (RJUE), sofreu profundas alterações com a redação introduzida pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 

setembro, designadamente em matéria de aplicação dos mecanismos de controlo prévio;  ------------------  

b) Face à referida alteração legal, na altura, a revisão do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e 

Edificação de Paredes de Coura afigurou-se indispensável, no sentido da substituição da anterior figura 

da licença de autorização para a admissão da comunicação prévia; -------------------------------------------------  

c) Na referida ocasião, procedeu-se ainda à regulamentação da prestação de caução para a emissão da 

licença parcial e adaptou-se o regime de cedências e compensações, prevendo o dever de cedência 

gratuita ao Município das parcelas para implantação de espaços verdes públicos, equipamentos de 

utilização coletiva e infraestruturas que devam integrar o domínio municipal, podendo tal dever ter lugar 

em qualquer operação urbanística que seja considerada como de impacte relevante; --------------------------  

d) Por outro lado, foi também necessário adequar o referido regulamento ao Regime Geral das Taxas das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, e posteriores alterações, que 

regula as relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamentos de taxas às autarquias 

locais, o qual veio consagrar diversos princípios consonantes com o enquadramento constitucional 

atualmente vigente. Merecem particular destaque os princípios da justa repartição dos encargos e da 

equivalência jurídica, devendo o valor das taxas corresponder ao custo do serviço público local ou ao 

benefício auferido pelo particular; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Tendo como premissas o custo da atividade pública local e o benefício auferido pelo particular, no respeito 

pela prossecução do interesse público local, a criação de taxas locais visa a satisfação das necessidades 

financeiras das autarquias locais e a promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, 

territorial e ambiental, pelo que o seu valor deve corresponder ao custo conjugado com o benefício; ------  
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f) À época com a elaboração do novo Regulamento de Taxas de Urbanização e Edificação foi assegurado o 

respeito pelos princípios orientadores acima referidos, com destaque para a expressa consagração das 

bases de incidência objetiva e subjetiva, do valor das taxas e métodos de cálculo aplicáveis, da 

fundamentação económico-financeira dos tributos, das isenções e respetiva fundamentação, dos meios 

de pagamento e demais formas de extinção da prestação tributária, do pagamento em prestações, bem 

como da temática respeitante à liquidação e cobrança; -----------------------------------------------------------------  

g) A Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, define na alínea c) do n.º 2 do artigo 8.º a necessidade de 

fundamentar económica e financeiramente o valor das taxas. Assim, e no respeito pelos critérios definidos 

nesse artigo, mais do que desenvolver um texto argumentativo, procedeu-se, aquando da mencionada 

alteração regulamentar, à discriminação de todos os processos baseada no levantamento pormenorizado 

de cada um deles; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Volvidos vários anos sobre a data de aprovação do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e 

Edificação de Paredes de Coura se constatou que o mesmo possui uma lacuna na medida em que na 

tabela de taxas de urbanização e edificação que dele faz parte integrante não se prevê a existência de 

uma taxa especial para a construção, reconstrução, ampliação e alteração de estufas, infraestruturas 

agrícolas e abrigos precários, aplicando-se àquelas estruturas, na ausência de uma específica, a taxa 

especial para a construção, reconstrução, ampliação e alteração de outras edificações ligeiras; ------------  

i)- Estando em causa infraestruturas de relativa simplicidade e que não implicam a impermeabilização do solo, 

se considera que aplicar às mesmas a taxa especial para a construção, reconstrução, ampliação e 

alteração de outras edificações ligeiras, de € 0,85 por m2, é excessivamente oneroso para os munícipes, 

não fazendo sentido que seja aplicada uma taxa especial para a construção, reconstrução, ampliação e 

alteração de estufas, infraestruturas agrícolas e abrigos precários de igual valor à taxa especial aplicada 

para a construção, reconstrução, ampliação e alteração, por exemplo, de pavilhões industriais, 

importando, por isso mesmo, criar uma taxa específica para tais infraestruturas; --------------------------------  

j)- A criação da nova taxa, de menor valor que a atualmente aplicada, faz igualmente todo o sentido na medida 

em que um dos pilares que norteia a atividade do Município é o incentivo do crescimento da atividade 

agrícola, fomentando-se a prática agrícola como forma de dinamização e crescimento da economia na 

região; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k) Importa proceder à alteração do regulamento aqui em causa de forma a colmatar a dita lacuna e a criar a 

mencionada taxa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

l)- Nos termos do disposto nos artigos 8.º e 9.º da redação vigente da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, 

as taxas das autarquias locais são criadas e alteradas por regulamento (ou alteração regulamentar) 

aprovado pelo órgão deliberativo respetivo; ---------------------------------------------------------------------------------  

m) De acordo com o artigo 20.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, os municípios podem criar taxas nos 

termos do regime geral das taxas das autarquias locais e a criação de taxas pelos municípios está 

subordinada aos princípios da equivalência jurídica, da justa repartição dos encargos públicos e da 

publicidade, incidindo sobre utilidades prestadas aos particulares, geradas pela atividade dos municípios 

ou resultantes do benefício económico decorrente da realização de investimentos municipais; --------------  

n) Nos termos do artigo 235.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, o Município é uma autarquia 

local, caraterizando-se como uma pessoa coletiva territorial dotada de órgãos representativos, que visa a 

prossecução de interesses próprios das populações respetivas; ------------------------------------------------------  

o) 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; ----------------------------------------------------------------------------  
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p) De acordo com o previsto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, as autarquias locais 

dispõem de poder regulamentar próprio nos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos 

emanados das autarquias de grau superior ou das autoridades com poder tutelar; ------------------------------  

q) A Câmara Municipal é o órgão com competência para elaborar os projetos de regulamentos com eficácia 

externa do Município, nos termos da alínea k) 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; -------------------------------------------------------------  

r) - O Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

estabelece o dever de publicitação do início do procedimento de elaboração ou alteração do regulamento 

administrativo, na perspetiva de os interessados no procedimento constituírem-se como tal e 

apresentarem os seus contributos para a elaboração ou alteração dos regulamentos municipais;  ---------  

s) A publicitação do início do procedimento, consagrada no n.º 1 do artigo 98.º do CPA, deve ser realizada 

através da internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu 

desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se 

pode processar a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração ou 

alteração do regulamento;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

t) - A direção do procedimento cabe ao órgão competente para a decisão final, como estabelece o n.º 1 do 

artigo 55.º do CPA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

u) No caso de um órgão colegial, a direção do procedimento tem de ser delegada pelo órgão competente e 

que a delegação pode ocorrer num membro do referido órgão ou em agente dele dependente - artigo 

55.º, n.ºs 2 e 4 do CPA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, unanimemente, aprovar a proposta do Presidente da Câmara Municipal, e, 

em consequência, ao abrigo das normas supracitadas, deliberou: ---------------------------------------------------------  

1- ------ Desencadear o procedimento de alteração do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e 

Edificação de Paredes de Coura (designadamente de modo a incluir-se na tabela de taxas que dele faz 

parte integrante uma taxa especial para a construção, reconstrução, ampliação e alteração de estufas, 

infraestruturas agrícolas e abrigos precários) e proceder à sua publicitação, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 98.º do CPA, conforme anúncio anexo; -------------------------------------------------------------------------------  

2- ------ Fixar o prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do início do procedimento de 

alteração do regulamento no sítio institucional do Município de Paredes de Coura, para que os 

interessados que pretendam constituir-se como tal no procedimento o façam e para a apresentação de 

contributos para a alteração do regulamento, devendo fazê-lo por escrito através de requerimento dirigido 

ao Presidente da Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- ------ Delegar no Presidente da Câmara Municipal a direção do procedimento de alteração do Regulamento 

Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação de Paredes de Coura. --------------------------------------------------  

REGULAMENTO DE APOIO À ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA 

Ponto 09: Apreciação, discussão e votação da proposta do Presidente da Câmara Municipal de 

desencadeamento do procedimento tendente à elaboração do Regulamento de Apoio à Esterilização de 

Animais de Companhia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) ------ A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, que estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma 

de controlo da população, privilegiando a esterilização, foi regulamentada pela Portaria n.º 146/2017, de 26 de 

abril, que fixa as condições e normas técnicas a que devem obedecer os programas de controlo das populações 

errantes de animais de companhia, nomeadamente os programas de captura, esterilização, adoção e devolução 

de gatos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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b)------ Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, os organismos da administração 

central do Estado, em colaboração com as autarquias locais, o movimento associativo e as organizações não 

governamentais de ambiente e proteção animal, podem promover campanhas de esterilização de animais errantes 

e de adoção de animais abandonados, como forma privilegiada de controlo da sua população, e com o objetivo de 

assegurar a eliminação do recurso ao seu abate; -------------------------------------------------------------------------------------  

c) ------ Também a Portaria n.º 146/2017, de 26 de abril, prevê no n.º 2 do artigo 8.º que as câmaras municipais, 

com a colaboração da administração direta do Estado, devem promover ações de sensibilização da população 

para os benefícios da esterilização de animais não destinados à criação e, sempre que possível, campanhas de 

esterilização; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d)------ O Município de Paredes de Coura, no âmbito das suas atribuições no domínio da ação social, saúde pública, 

saúde e bem-estar animal e segurança, deve adotar e implementar uma política de gestão que conduza à redução 

do abandono animal e do aparecimento de colónias de animais vadios e errantes; -----------------------------------------  

e)------ Sem prejuízo das atribuições do Canil Intermunicipal da CIM Alto Minho nesta matéria, por força da Lei n.º 

27/2016, de 23 de agosto, importa implementar um conjunto de medidas a nível local numa base mais próxima 

dos cidadãos, sensibilizando e responsabilizando a população, apelando à colaboração e ao compromisso das 

associações zoófilas locais, estimulando, assim, a esterilização de cães e gatos; -------------------------------------------  

f) ------ Para cumprimento dos mencionados desideratos, é importante criar um programa de incentivo e promoção 

do controlo da reprodução de animais de companhia (cães e gatos), que passa pela comparticipação dos serviços 

médico-veterinários cirúrgicos destinados à esterilização destes animais, e que tem como destinatários os titulares 

dos mesmos que possuam dificuldades financeiras, residentes no concelho de Paredes de Coura; --------------------  

g)------ A implementação do referido programa implica necessariamente a sua regulamentação; ------------------------  

h)------ Nos termos do artigo 235.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa, o Município é uma autarquia 

local, caraterizando-se como uma pessoa coletiva territorial dotada de órgãos representativos, que visa a 

prossecução de interesses próprios das populações respetivas; ------------------------------------------------------------------  

i)------- De acordo com o previsto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, as autarquias locais 

dispõem de poder regulamentar próprio nos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos emanados das 

autarquias de grau superior ou das autoridades com poder tutelar; --------------------------------------------------------------  

j)------- A Câmara Municipal é o órgão com competência para elaborar os projetos de regulamentos com eficácia 

externa do Município, nos termos da alínea k) 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; -----------------------------------------------------------------------------------  

k) ------ O Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

estabelece o dever de publicitação do início do procedimento de elaboração do regulamento administrativo, na 

perspetiva de os interessados no procedimento constituírem-se como tal e apresentarem os seus contributos para 

a elaboração dos regulamentos municipais;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

l)------- A publicitação do início do procedimento, consagrada no n.º 1 do artigo 98.º do CPA, deve ser realizada 

através da internet, no sítio institucional da entidade pública, com a indicação do órgão que decidiu desencadear 

o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma como se pode processar a 

constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento;  ----------------  

m) ----- A direção do procedimento cabe ao órgão competente para a decisão final, como estabelece o n.º 1 do 

artigo 55.º do CPA, no caso o órgão com competência para elaborar e aprovar o projeto de regulamento a submeter 

ao órgão deliberativo do Município;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

n)------ A direção do procedimento, no caso de um órgão colegial, tem de ser delegada pelo órgão competente e 

que a delegação pode ser feita num membro do referido órgão ou em agente dele dependente - artigo 55.º, n.ºs 2 

e 4 do CPA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, unanimemente, aprovar a proposta do Presidente da Câmara Municipal e, 

em consequência, ao abrigo das normas supracitadas, deliberou: ---------------------------------------------------------  

1- ------ Desencadear o procedimento de elaboração do Regulamento de Apoio à Esterilização de Animais 

de Companhia e proceder à sua publicitação, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CPA; -------  

2- ------ Fixar o prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicitação do início do procedimento de 

elaboração do regulamento no sítio institucional do Município de Paredes de Coura, para que os 

interessados que pretendam constituir-se como tal no procedimento o façam e para a apresentação de 

contributos para a elaboração do regulamento, devendo fazê-lo por escrito através de requerimento 

dirigido ao Presidente da Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3- ------ Delegar no Presidente da Câmara Municipal a direção do procedimento de elaboração do 

Regulamento de Apoio à Esterilização de Animais de Companhia. ---------------------------------------------------------  

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM VALTER HUGO LEMOS 

Ponto 10: Apreciação, discussão e votação da proposta do presidente da Câmara Municipal de celebração 

de protocolo de colaboração com Valter Hugo Lemos --------------------------------------------------------------------------  

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

a) ------ 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 da cultura, do ambiente e da promoção do desenvolvimento; -----------------------------------  

b) ------ Conforme previsto na alínea u) 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 apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município; -------------------------------------------  

c) ------ De acordo com o estipulado na alínea t) 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, incluindo a 

possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação 

e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do Município; ---------------------------------------  

d) ------ Em consonância com o estatuído na 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; ---------  

e) ------ Valter Hugo Lemos é um renomado escritor português, vencedor de vários prémios literários, que assina 

as suas obras como Valter Hugo Mãe; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) ------- Valter Hugo Lemos visitou a Paisagem Protegida do Corno de Bico, na união de freguesias de Bico e 

Cristelo, concelho de Paredes de Coura, ficou criativamente muito entusiasmado com o local, e manifestou 

disponibilidade ao Município de se instalar nas proximidades da mencionada paisagem protegida, de diariamente 

percorrer a mesma e de escrever sobre ela; --------------------------------------------------------------------------------------------  

g) ------ Se considera de uma enorme mais valia para o Município a instalação de Valter Hugo Lemos, um renomado 

escritor, nas imediações da aludida paisagem protegida, sendo igualmente de um valor cultural incomensurável o 

facto de o mesmo escrever sobre as paisagens, os costumes e as gentes de Paredes de Coura; -----------------------  

h) ------ A instalação de Valter Hugo Lemos no concelho, bem como a sua criação literária centrada no universo 

local, permitirão, através dos mais variados meios de comunicação social, fazer chegar o nome de Paredes de 

Coura mais longe, difundindo-se as tradições, os costumes, o património e a cultura do Município; --------------------  
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i)------- Valter Hugo Lemos necessita de um local próximo da Paisagem Protegida do Corno de Bico para se instalar 

e o Município possui, no local, equipamentos municipais capazes de alojar pessoas, de momento, sem ocupação 

total. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

1------- Que o Município de Paredes de Coura celebre com Valter Hugo Lemos protocolo de colaboração nos termos 

da minuta anexa como Doc. n.º 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2------- Aprovar a minuta do protocolo de colaboração anexa como Doc. n.º 1, a celebrar entre o Município de 

Paredes de Coura e Valter Hugo Lemos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, unanimemente, aprovar a proposta supratranscrita -----------------------  

APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO DO CENTRO CULTURAL DE PAREDES DE COURA 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação do projeto de Regulamento do Centro Cultural de Paredes de 

Coura que se anexa à presenta ata como seu documento. --------------------------------------------------------------------  

Nos termos e com os fundamentos constantes da respetiva nota justificativa, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento do Centro Cultural de Paredes de Coura, que se anexa à 

presenta ata como seu documento, e submetê-lo à apreciação, discussão e votação da Assembleia 

Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DO PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES AFINS DOS 

JOGOS DE FORTUNA OU AZAR NO MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação do projeto de Regulamento Municipal de Exploração de 

Modalidades Afins dos Jogos de Fortuna ou Azar no Município de Paredes de Coura que se anexa à 

presenta ata como seu documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos e com os fundamentos constantes da respetiva nota justificativa, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento Municipal de Exploração de Modalidades Afins dos Jogos 

de Fortuna ou Azar no Município de Paredes de Coura, que se anexa à presenta ata como seu documento, 

e submetê-lo à apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

COURALOGIA – CORRECÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ATA 03/2021 

 -------- Tendo-se verificado um lapso na informação de abertura de procedimento da empreitada de “Qualificação 

das experiências de Turismo Náutico no Minho - Rio Coura/Paredes de Coura – Couralogia”, constante da ata nº 

03/2021, da reunião ordinária realizada no dia 30/03/2021, submete-se à aprovação a sua correção, cujo teor se 

transcreve a seguir na íntegra:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, onde se lia no ponto 3 da proposta “definido a partir do apuramento dos custos médios unitários resultantes 

de anteriores procedimentos para execução de trabalhos do mesmo tipo” deverá ler-se “definido por consulta 

preliminar ao mercado” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUALIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE TURISMO NÁUTICO NO MINHO - RIO COURA/PAREDES DE 

COURA - COURALOGIA 

“PONTO 04 Apreciação, discussão e votação da proposta de execução da empreitada “Qualificação das 

experiências de Turismo Náutico no Minho - Rio Coura/Paredes de Coura - COURAlogia”, conforme 

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

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

- A aprovação da operação designada “Qualificação das experiências de Turismo Náutico no Minho - Rio 

Coura/Paredes de Coura” ao abrigo da candidatura – Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE – Projetos 

Âncora, com uma taxa de financiamento de 85%; -------------------------------------------------------------------------------------  
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- Que é estratégia do Município procurar desenvolver e valorizar turisticamente o concelho através do 

aproveitamento do seu Património Natural; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que existe intenção de criar uma Reserva COURAlógica da Natureza, que terá como principal objetivo divulgar 

a cultura, a história, a ciência e a natureza da região; --------------------------------------------------------------------------------  

- que tal reserva há-de surgir da associação da riqueza natural local às condições privilegiadas para a prática de 

BTT, pedestrianismo, orientação, trail e yoga, um espaço onde é possível explorar a natureza, a história e a ciência 

ao mesmo tempo que se pedala, corre ou caminha, tendo sempre como pano de fundo o rio coura e a suas ÁGUAS 

límpidas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que É um local pedagógico, lúdico e desportivo, onde os cinco sentidos são postos à prova, recorrendo a cinco 

modalidades que privilegiam o espaço natural; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- que a valorização deste espaço natural e a uniformização das estruturas de comunicação, visitação e sinalização, 

serão a chave para a demarcação da Reserva COURAlógica; ---------------------------------------------------------------------  

- que uma das intervenções a encetar passa pela colocação de sinalética, devidamente enquadrada na paisagem 

e com carácter reversível, para a marcação dos percursos; ------------------------------------------------------------------------  

- Que Para além da sinalética estão previstas ações de correção e reabilitação físicas dos percursos que 

comportam a consolidação e compactação de pavimentos, o desvio e encaminhamento pontual de águas 

superficiais, a colocação de elementos pontuais em pedra para transposição de linhas ou planos de água, a 

contenção pontual de taludes marginais aos percursos e sempre que necessário e a reabilitação da vegetação 

autóctone em áreas descaracterizadas; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- que a estratégia deste projeto consiste na criação e desenvolvimento de uma oferta turística alavancada pelo 

conceito cycling & walking com oportunidades recreativas complementares para a promoção e aumento de 

visitantes da região, procurando atenuar a sua sazonalidade através do desenvolvimento de uma atração principal; 

- que esta estratégia assenta em intervenções de valorização dos trilhos (Aquilino, Lages Altas, Lendas, Corno do 

Bico, S. Sebastião, Miliários, Grande Rota, Pet-Friendly, Espaço LowCoura), de forma a que a oferta outdoor venha 

a afirmar-se como uma oferta âncora; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- que se visa assegurar a preservação e qualidade dos percursos (Preservar o património ambiental e paisagístico 

(recuperação e potenciação de habitats e ecossistemas degradados); ----------------------------------------------------------  

- que é evidente a ascensão e expansão do turismo da natureza, pelo que a procura de experiências únicas e 

vivências autênticas, aliadas à descoberta sensorial dos espaços naturais, são atualmente os produtos com mais 

procura no mercado turístico; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que uma vez aprovada a candidatura é imperioso executar a presente empreitada. --------------------------------------  

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

1. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da 

empreitada designada “Qualificação das experiências de Turismo Náutico no Minho - Rio Coura/Paredes 

de Coura- Couralogia – 12/21_E, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; ---------------  

2. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1 do 

artigo 130.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O valor base do procedimento de € 208 155,00 (duzentos e oito mil cento e cinquenta e cinco euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, definido por consulta preliminar ao mercado; ---------------------------  

4. A aprovação do respetivo anúncio (minuta), programa de procedimento e caderno de encargos anexos à 

presente informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------------  

5. Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  -------------  

 - Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo -------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 - 2ª Vogal: Janine Azevedo Soares ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 1º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 2º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, 

de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ----------------------------------------------------------------  

2. A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do disposto 

no artigo 290.º-A do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para cumprimento dos requisitos legais da abertura do presente procedimento, informa-se que: -------------  

1. De acordo com o artigo 47.º do Código dos Contratos Públicos, para efeitos de prévia cabimentação da despesa 

inerente ao contrato a celebrar, que o respetivo preço contratual, se encontra cabimentado pelo cabimento PC 

185/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O presente procedimento insere-se no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos CPV 

45113000-2 obras no local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. À data, existem fundos para a assunção do compromisso, e a sua inscrição será efetuada após a adjudicação 

pelo órgão competente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar: ------------------------------------------------------------------------------------------  

1.O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da empreitada 

designada “Qualificação das experiências de Turismo Náutico no Minho - Rio Coura/Paredes de Coura- Couralogia 

– 12/21_E, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; --------------------------------------------------------  

2.A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1 do artigo 

130.º do CCP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.O valor base do procedimento de € 208 155,00 (duzentos e oito mil cento e cinquenta e cinco euros), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, definido por consulta preliminar ao mercado. ----------------------------------------------------  

4.O respetivo anúncio (minuta), programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente informação, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; ------------------------------------------------------------------------  

5.A nomeação para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  ---------------- 

 Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo --------------------------------------------------------------------------------------  

 1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2ª Vogal: Janine Azevedo Soares -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages -----------------------------------------------------------------------------------------  

 2º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa; ----------------------------------------------------------------------------------  

6.A delegação no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, de 

acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; --------------------------------------------------------------------------------  

7.A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a correção da informação de abertura de procedimento da 

empreitada da “Qualificação das experiências de Turismo Náutico no Minho - Rio Coura/Paredes de Coura 

– Couralogia”, constante da ata nº 03/2021, da reunião ordinária realizada no dia 30/03/2021, supra 

transcrita .  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

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

 --------- E não havendo mais nada a tratar, 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. -------------------------  


