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Ata n.º 24/2021 da reunião ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2021 iniciada às 10h30m e 

concluída às 11h00. 
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ABERTURA 

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

de sessões, realizou-se a reunião ordinária pública 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, 

Venâncio Fernandes 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Vereador Venâncio Fernandes questionou o Presidente da Câmara sobre as seguintes situações:  ---------------  

 

1. Sr. Presidente, existem relatos da instalação de contadores em diversos locais do concelho, em pontos de 

água junto aos parques de lazer. Se tinha conhecimento desta situação. ------------------------------------------------  

 

Presidente da Câmara: antes todos os encargos de consumos de água eram assumidos pelo Município: 

fontanários, cemitérios, escolas, associações, juntas. Os valores de consumos eram incomportáveis. A própria 

junta da Vila instalou alguns contadores e está a assumir os encargos.  -------------------------------------------------------  

 

2. Sr. Presidente, solicito informação sobre o projeto Meandros de Coura; do que se trata? qual o ponto de 

situação quanto à execução? Quais os custos deste projeto? ---------------------------------------------------------------  

 

Presidente da Câmara: a primeira fase do percurso “Meandros do Coura”, projeto de valorização do património 

natural, está concluída. Foi aberto concurso para a segunda fase, mas ficou deserta. Os preços vão ser revistos e 

corrigidos para aferir o valor real da obra e será submetida novamente a concurso. ----------------------------------------  

O valor do investimento foi de aproximadamente trezentos mil euros, com comparticipação de financiamento. -----  

A negociação com alguns proprietários dos terrenos tem sido difícil e alguns facultaram a passagem com 

contrapartidas de regularização das levadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto a medidas de segurança, vai ser o avaliado grau de perigosidade a fim de evitar acidentes. O percurso 

não é muito aconselhável à terceira idade, mas não põe em perigo a sua integridade física. Haverá alturas no 

inverno que a passagem não será aconselhada. --------------------------------------------------------------------------------------  

Na segunda fase deste projeto, já fora dos Meandros do Coura, o percurso terá continuidade até à Sra. da Pena. 

 

3. Sr. Presidente, são do conhecimento público as dificuldades financeiras porque passa o centro de Dia de S. 

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

Qual o ponto de situação relativamente a eventuais apoios do Município, tendo em atenção a importância 

deste centro no apoio aos idosos da freguesia? ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Presidente da Câmara: O Município acompanha a situação com atenção e tem trabalhado com a instituição 

no sentido de encontrar soluções para ultrapassar as suas dificuldades.  ------------------------------------------------------- 

 

4. Sr. Presidente, na última edição do Jornal Noticias de Coura, referiu que o concelho de Paredes de Coura nos 

últimos nove anos, tinha conseguido a captação de fundos europeus de cerca de 18 000 000€, o que equivale 

a uma média per capita de cinco vezes superior à média nacional. Quero felicitar o executivo por este sucesso. 
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No entanto saiu na mesma altura um estudo que demonstra que em termos de riqueza o concelho mantém 

aproximadamente o mesmo valor de há nove anos, cerca de 62%. --------------------------------------------------------  

Na sua opinião como se justifica tanto dinheiro conseguido sem crescimento de riqueza?  -------------------------  

 

Presidente da Câmara: O ciclo de desenvolvimento de uma terra não se muda de um dia para o outro. O 

norte bate records de exportação, no entanto continuamos a ser os mais pobres da Europa. O Municipio não 

se pode substituir aos privados, mas para investir é preciso instalar um clima de otimismo para mudar a vida 

das pessoas. No entanto, as pessoas de Coura têm feito uma avaliação muito positiva. -----------------------------  

O rendimento das pessoas aumentou, mas reflete-se na vida das pessoas de forma mais lenta. ------------------  

Do ponto de vista demográfico, falta habitação para estancar a desertificação.  ---------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 23/2021, da reunião ordinária de 11-11-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 23/2021, da reunião ordinária de 11-11-2021. ----------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do diário balancete de Tesouraria, relativo ao dia 22-

11-2021, 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: 7 732,77 € sete mil setecentos e trinta e dois euros e setenta e sete cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 511 923,43 
€ 

quinhentos e onze mil novecentos e vinte e três euros e quarenta e 
três 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) 94 915,43€ noventa e quatro mil novecentos e quinze euros e quarenta e três 
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  
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) 84 750,65€ oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta euros e sessenta e cinco 

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 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

MINUTA DE PROTOCOLO DE CONSTITUÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES 

Ponto 03: Apresentação, discussão e votação da proposta de minuta de protocolo de constituição de 

agrupamento de entidades adjudicantes para lançamento de procedimento por concurso público para 

aquisição e renovação de licenças Microsoft – 2020 a 2024: ------------------------------------------------------------------  

ENTRE: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O MUNICÍPIO DE MONÇÃO, pessoa coletiva n.º 501 937 471, com sede no Largo de Camões, 4950-440 

Monção, aqui representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, António José Fernandes Barbosa; 

E ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, pessoa coletiva n.º 506 632 938, com sede no Largo Visconde 

Mozelos, 4941-909 Paredes de Coura, aqui representado pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, Vítor 

Paulo Gomes Pereira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO QUE:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ao abrigo do artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos (doravante designado CCP), aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação em vigor, as entidades adjudicantes podem agrupar-se com vista 

à formação de contratos cuja execução seja do interesse de todas;  ------------------------------------------------------------  

- Os Municípios, aqui representados, pretendem adquirir licenças no âmbito de um contrato de licenciamento 

Microsoft Enterprise Agreement (EA); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Para o efeito, atuando isoladamente, cada um deles teria de promover o competente procedimento concursal; 

- Promovendo os Municípios aqui representados, em conjunto, um só procedimento concursal, resultará numa 

substancial redução de meios e custos, bem como existe a forte possibilidade de se obter propostas mais 

favoráveis já que, do ponto de vista dos concorrentes, apenas com um número de licenças superior a 100, é 

possível obter as seguintes mais valias: a flexibilidade entre serviços de software in-premise e serviços on-line, 

gestão simplificada do software instalado redução do custo por licença em 30%, eLearning (formação on-line), 

vouchers de formação, programa de utilização doméstica, com o início da implementação de serviços na nuvem 

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.º 0033/00 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) 173 176,09 € cento e setenta e três mil cento e setenta e seis euros e nove 

cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 631 508,41€ um milhão seiscentos e trinta e um mil quinhentos e oito euros e 

quarenta e um cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 614 174 ,78€ seiscentos e catorze mil cento e setenta e quatro euros e setenta e 

oito 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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(cloud computing) por parte das empresas, o Enterprise Agreement oferece o melhor modelo de licenciamento de 

serviços de software on-premise e on-line no mesmo contrato; --------------------------------------------------------------------  

- Considerando o teor de cada uma das deliberações das respetivas Câmaras Municipais, datadas de __/11/2021 

e __/11/2021, respetivamente, por ordem da identificação supra dos Municípios; --------------------------------------------  

- Tendo cada uma delas aprovado e autorizado o Agrupamento dos Municípios, aqui representados, com vista ao 

lançamento, em conjunto, de um concurso público para a aquisição de serviços de manutenção/renovação e 

aquisição de novas licenças Microsoft para o triénio 2022 - 2024. ----------------------------------------------------------------  

Acordam os Municípios, nos termos e para os efeitos do artigo 39.º do CCP, constituir um AGRUPAMENTO DE 

ENTIDADES ADJUDICANTES, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes: 

ARTIGO 1.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Objeto) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os Municípios, na qualidade de entidades adjudicantes, acordam agrupar-se com vista ao lançamento de um único 

procedimento por concurso público denominado “Aquisição e Renovação de Licenças Microsoft – 2022 - 2024” e 

que terá por objeto a celebração de um contrato de licenciamento Microsoft Enterprise Agreement pelo período de 

3 anos, abrangendo a aquisição de novas licenças Microsoft para o triénio 2022 - 2024. ----------------------------------  

ARTIGO 2.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Representante do Agrupamento) -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - De comum acordo as partes outorgantes designam, nos termos do disposto no artigo 39.º, n.º 2 do CCP, o 

Município de Paredes de Coura como representante do Agrupamento para efeitos de condução do procedimento 

de formação do contrato, nomeadamente para a elaboração das peças do procedimento, a publicação de anúncios, 

o lançamento do procedimento, prestar esclarecimentos, proceder à retificação/alteração de erros e omissões das 

peças do procedimento, proceder à apreciação das propostas e elaboração de relatórios de análise das propostas. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a decisão de contratar, a decisão de escolha do procedimento, 

a aprovação das peças do procedimento, a designação do júri e a decisão de adjudicação, bem como os restantes 

atos cuja competência esteja atribuída ao órgão com competência para a decisão de contratar, devem ser tomadas 

conjuntamente pelos órgãos competentes das entidades que integram o presente Agrupamento.  ---------------------  

ARTIGO 3.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Aceitação do Representante do Agrupamento) -----------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Paredes de Coura aceita a sua nomeação como representante do Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIGO 4.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Obrigações das Partes) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - Não poderá haver qualquer adjudicação sem o acordo expresso do órgão competente para a decisão de 

contratar de cada um dos Municípios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - As despesas dos Municípios na constituição e funcionamento do presente Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes correrão por conta de cada um. -------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIGO 5.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Custos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os custos que se mostrem necessários à elaboração dos documentos do procedimento, bem como da sua 

publicação serão suportados pelo Município de Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------  

ARTIGO 6.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Vigência do Agrupamento) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Agrupamento constitui-se com a assinatura do presente acordo, sem necessidade de qualquer outra formalidade 

e extingue-se com a adjudicação dos respetivos contratos. -------------------------------------------------------------------------  
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ARTIGO 7.º --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Contratos a celebrar) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Após adjudicação, cada parte outorgará o respetivo contrato com o adjudicatário, de acordo com os documentos 

que integram o procedimento concursal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTIGO 8.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Repartição do preço contratual) --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - O preço contratual da aquisição de serviços será repartido entre os Municípios da forma prevista nas peças do 

procedimento, sendo a despesa para cada Município a correspondente às quantidades previstas no artigo 1.º. ----  

2 - Cada Município integrante do Agrupamento é responsável pelo cumprimento do contrato na sua fase de 

execução bem como todos os procedimentos necessários para assegurar os pagamentos a que fica obrigado nos 

prazos contratualmente estabelecidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por ser esta a vontade expressa das partes, vai o presente protocolo composto por quatro páginas, ser rubricado 

e assinado em duplicado, ficando um exemplar em poder de cada uma das partes. ----------------------------------------  

Paredes de Coura, … de … de 2021------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo Município de Monção, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo Município de Paredes de Coura, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de constituição de agrupamento de 

entidades adjudicantes para lançamento de procedimento por concurso público para aquisição e 

renovação de licenças Microsoft – 2020 a 2024, entre os municípios de Paredes de Coura e Monção. --------  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

CENTRO INTERPAROQUIAL E SOCIAL DE MOZELOS, PADORNELO E PARADA 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio do Centro Interparoquial e Social de 

Mozelos, Padornelo e Parada, para prolongamento de horário escolar. --------------------------------------------------  

Informa que realiza o prolongamento escolar do jardim de infância de Mozelos. No ano letivo de 2021/2022 foi 

atribuído, por protocolo, subsídio para meia sala. No entanto, a responsabilidade do prolongamento de horário 

escolar continua a ser do Centro Interparoquial, não chegando o subsídio atribuído para fazer às despesas. 

Tentamos durante o ano letivo disponibilizar às crianças o material necessário para as atividades durante o período 

do prolongamento escolar. O custo de todo o material é suportado pela Instituição que como deve compreender 

torna-se pesado para o orçamento anual da mesma. Assim, venho solicitar a V. Exª que tal como nos anos 

anteriores nos seja atribuído um subsídio de € 2 500,00, para podermos fazer face a esses custos. -------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros) 

ao Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada, para fazer face aos custos com o 

prolongamento de horário escolar do jardim de infância de Mozelos”. ---------------------------------------------------  

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

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – PEDIDO DE TRANSPORTE 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido de transporte para deslocação das crianças do 

Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Coura a Matosinhos -----------------------------  

Venho por este meio pedir transporte para as nossas crianças do pré-escolar, para uma ida ao Mar Shopping no 

dia 10 de dezembro de 2021, para assistirmos ao espetáculo “A Nova Cinderela no Gelo”. ------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o apoio de transporte para deslocação das crianças do Jardim 

de Infância da Santa Casa da Misericórdia a Matosinhos, para assistir ao espetáculo “A Nova Cinderela no 

Gelo”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Vereador Venâncio votou favoravelmente com a recomendação de que, em pedidos futuros, seja mencionado o número de 

crianças transportadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACAPO – DELEGAÇÃO DE VIANA DO CASTELO 

Ponto 06: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da ACAPO, para comparticipação no 

pagamento das rendas, relativa ao ano de 2021, da sede da delegação local de Viana do Castelo, que se 

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

“À semelhança dos anos anteriores e no âmbito do protocolo de colaboração financeira estabelecido com o 

Município para comparticipação da renda das nossas instalações, a Delegação de Viana do Castelo da ACAPO, 

vem por este meio pedir a V. Ex.ª colaboração na comparticipação da renda das instalações referente ao ano 

presente de 2021. O vosso contributo é de 67,50€ mensais, que perfaz um montante de 810,00€ anual. 

Agradecemos a vossa colaboração ao longo destes anos com a vossa comparticipação. ---------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, apoiar a delegação da ACAPO de Viana do Castelo, no pagamento das 

rendas das instalações da delegação, em Viana do Castelo, relativas ao ano de 2020, no valor de € 810,00 

(oitocentos e dez euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O subsídio será pago mediante a apresentação dos comprovativos de pagamento das rendas. ----------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA BOALHOSA – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – ESCOLA DE INSALDE 

Ponto 07: Apreciação, discussão e votação de proposta de cedência de edifício da antiga escola primária 

de Insalde para instalação da sede social da Associação de Caçadores da Boalhosa, que se transcreve: 

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

a) Que, de-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

acordo com a 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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Que, 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) Que, nos termos da 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; 

d) 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 do património, ciência, ambiente e promoção do 

desenvolvimento; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Que a Associação de Caçadores da Boalhosa é uma associação, sem fins lucrativos, que tem por objeto 

defender os interesses que se relacionam com a atividade de caça e pesca no concelho de Paredes de 

Coura. Competindo-lhe, nomeadamente, criar uma zona de caça associativa e um campo de treino de 

caça; fomentar o controle de predadores e a densidade das populações cinegéticas sempre que o 
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equilíbrio ecológico o justifique e, ainda, organizar batidas, exposições, largadas, concurso de cães de 

caça, colóquios e outras iniciativas; -------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Que a referida associação, desde que foi criada tem desenvolvido um importante trabalho ao nível da 

promoção da caça e pesca sustentáveis no concelho de Paredes de Coura; -------------------------------------  

g) Que tomou posse uma nova direção, e necessita de espaço adequado, para instalar a sua sede, de molde 

a que possa continuar a realizar o referido trabalho no concelho de Paredes de Coura;  ----------------------  

h) Que importa encontrar um espaço, com dimensões adequadas, para que a associação possa continuar a 

desenvolver a sua atividade, possuindo instalações funcionais para acolher os seus associados e os seus 

parceiros e para guardar as suas ferramentas e os seus equipamentos; -------------------------------------------  

i)- Que os recursos da associação são parcos, desenvolvendo os seus quadros dirigentes uma atividade 

voluntária e de cariz puramente filantrópico; --------------------------------------------------------------------------------  

j)- A importância estratégica para o Município de Paredes de Coura da preservação ambiental, valorização da 

economia e cultura locais, patentes em múltiplos projetos municipais já implementados; ----------------------  

k) Que se encontram sobre o domínio do Município as instalações da antiga escola primária Insalde, concelho 

de Paredes de Coura, as quais, dada a sua amplitude, possuem caraterísticas ideais para servirem de 

sede à Associação de Caçadores da Boalhosa;  --------------------------------------------------------------------------  

l)- Que, neste momento, as referidas instalações estão livres e devolutas de pessoas e bens e sem qualquer 

utilização; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) Que a ocupação das referidas instalações, por parte da associação, permite que exista uma entidade que 

zele diariamente por elas, contribuindo para as manter em bom estado de limpeza e conservação. --------  

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

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

1. Ceder à Associação de Caçadores da Boalhosa as instalações da antiga escola primária Insalde, concelho 

de Paredes de Coura, nos termos definidos na minuta do protocolo de cedência de instalações anexa 

como Doc. n.º 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a minuta do protocolo de cedência de instalações, a celebrar entre o Município e a Associação 

Caçadores da Boalhosa, anexa como Doc. n.º 1. -------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, com recomendação do Vereador Venâncio Fernandes, aprovar na íntegra 

a presente proposta transcrita de cedência à Associação de Caçadores da Boalhosa as instalações da 

antiga escola primária Insalde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereador Venâncio Fernandes votou favoravelmente, com a recomendação “de que na cedência, deveria ser 

solicitado o compromisso do envio ao município até 31-12, do plano de atividades para o ano seguinte, onde conste 

de forma clara e objetiva as ações a desenvolver com a manutenção e o equilíbrio das espécies (conforme alínea 

(e) da proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A APCOURA – CAMPANHA DE NATAL 

PONTO 08 - Apreciação, discussão e votação de proposta de protocolo para dinamização da Campanha de 

Natal no comércio tradicional, no ano de 2021, com a AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes de 

Coura que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“1º Outorgante: MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva nº 

506 632 938, representado por Vítor Paulo Pereira - Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura e; ----  

2ª Outorgante: AEPCoura - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAREDES DE COURA, pessoa coletiva nº 

510119913, representada por Helena Barbosa Ramos Fernandes – Presidente da Direção, NIF 189614889 e 

Manuel António Martins de Bessa Meneses – Vice-Presidente, NIF 221674241;  -------------------------------------------  

Considerando que:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) O comércio tradicional é um importante fator de dinamização local; -----------------------------------------------------  

b) No topo das preocupações do Município de Paredes de Coura para a retoma da atividade económica, na 

sequência da pandemia causada pela doença Covid-19, está a necessidade de estimular a economia 

local, com particular destaque para o comércio de proximidade, dele fazendo parte as pequenas lojas, a 

restauração, as mercearias tradicionais e cafés, de cuja subsistência dependem famílias inteiras; 

c) A Época de Natal é de grande importância para o comércio tradicional, importando que o Município, 

mediante o estabelecimento de parcerias, promova iniciativas que incentivem o consumo nos 

estabelecimentos locais;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) A AEPCoura é a única associação empresarial do concelho, com uma ampla representação dos 

comerciantes locais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) A promoção de um sorteio nos termos do qual, na época natalícia, se atribuam aos consumidores vales de 

compras a serem descontados no comércio de Paredes de Coura, estando a participação no sorteio 

condicionada à obtenção de cupões através do consumo no comércio local (em regra um cupão por cada 

15 euros em compras no comércio de Paredes de Coura), incentiva duplamente o consumo local e a 

procura dos agentes económicos do concelho; -----------------------------------------------------------------------------  

f) - A animação de Natal e de Passagem de Ano constituem iniciativas fundamentais para a dinamização do 

comércio local; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) 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 promoção do desenvolvimento; -------------------------------------  

h) Nos termos da alínea ff) 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 promover e apoiar o desenvolvimento 

de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

i) - De acordo com a 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; --------------------------------------------------------------------  

Acordam entre si o presente protocolo nos termos das cláusulas seguintes: ---------------------------------------------------  

1ª Cláusula  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo tem por objetivo o estabelecimento de uma cooperação estreita e articulada entre as partes 

de modo a potenciar os resultados das suas ações de dinamização das campanhas de natal e passagem de ano 

no comércio tradicional de Paredes de Coura, no ano de 2021. -------------------------------------------------------------------  

2ª Cláusula---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As ações de cooperação integram a realização do sorteio de Natal: “Compre com Ternura”, a dinamização da 

Tenda de Natal Encantado e a organização da Passagem de Ano do concelho. ---------------------------------------------  

3ª Cláusula---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 1.º outorgante obriga-se a: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Atribuir à AEPCoura o valor máximo de 6.995,70 € (seis mil novecentos e noventa e cinco euros e setenta 

cêntimos) para desenvolvimento de todo o processo de legalização do sorteio de natal, bem como para 

suportar o valor dos prémios (a ser gasto em compras no comércio tradicional do concelho) e demais 

despesas com o sorteio, mediante a apresentação de faturas comprovativas dos custos do procedimento 

inerente ao sorteio. Este valor é baseado numa estimativa de custo (ANEXO I), pelo que a AEPCoura se 
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compromete a receber unicamente o valor correspondente aos custos reais que tiver com a concretização 

do sorteio, formalmente validados pelo Município, até ao limite máximo nesta alínea estabelecido. 

b) Atribuir à AEPCoura o valor máximo de 1.968,00 € (mil novecentos e sessenta e oito euros) para garantir a 

dinamização da tenda animada de natal encantado, com a presença na mesma de pelo menos 4 

animadores (de 11 a 29 de dezembro das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00), mediante a 

apresentação de faturas comprovativas dos custos com a referida dinamização. Este valor é baseado 

numa estimativa de custo pelo que a AEPCoura se compromete a receber unicamente o valor 

correspondente aos custos reais que tiver com a dinamização, formalmente validados pelo Município, até 

ao limite máximo nesta alínea estabelecido. --------------------------------------------------------------------------------  

c) Atribuir à AEPCoura o valor máximo de 4.000,00 € (quatro mil euros) para garantir um grupo musical e 2 

DJs para a passagem de ano do concelho, bem como todo o equipamento necessário às respetivas 

atuações, mediante apresentação de faturas comprovativas dos custos com as atuações. Este valor é 

baseado numa estimativa de custo pelo que a AEPCoura se compromete a receber unicamente o valor 

correspondente aos custos reais que tiver com as atuações, formalmente validados pelo Município, até 

ao limite máximo nesta alínea estabelecido. --------------------------------------------------------------------------------  

4ª Cláusula --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2.ª outorgante obriga-se a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Promover o Sorteio de Natal, legalmente autorizado pelas entidades competentes, de forma a valorizar o 

comércio e os produtores locais; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Assegurar a dinamização da tenda de Natal Encantado com a presença na mesma de pelo menos 4 

animadores; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Assegurar um grupo musical e 2 DJ para a passagem de ano do concelho, bem como todo o material 

necessário às atuações; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Promover o concurso para a exploração de bares na festa de Passagem de Ano. ---------------------------------  

5ª Cláusula --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2.ª outorgante obriga-se a: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Incluir a referência ao Município de Paredes de Coura e à AEPCoura como promotores das iniciativas, bem como 

outros possíveis apoios, em todos os instrumentos e materiais promocionais. ------------------------------------------------  

6ª Cláusula --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 1.º outorgante tem o direito de se pronunciar de forma vinculativa sobre a proposta de dinamização dos eventos 

apresentada pela 2.ª outorgante, nomeadamente quanto aos seguintes aspetos: 

a) Número de prémios do sorteio de Natal; ----------------------------------------------------------------------------------------  

b) Regulamento do sorteio de Natal; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Imagem de todas as iniciativas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Grupo musical e 2 DJ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Formas de publicitação e divulgação de todas as iniciativas. -------------------------------------------------------------  

7ª Cláusula --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo vigorará para a Época Natalícia de 2021 e Passagem do Ano de 2021 para 2022. -------------  

Por assim terem acordado e tal corresponder às vontades das partes, vão outorgar o presente protocolo, de que 

se farão dois exemplares (um para cada parte). ---------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo para dinamização da Campanha de Natal no comércio 

tradicional, no ano de 2021, entre o Municipio e a AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes de Coura 

transcrito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Vereador Venâncio Fernandes votou favoravelmente, com a recomendação de que este assunto fosse tratado 

com maior antecedência para que existissem condições de um envolvimento mais profundo de toda a comunidade, 

tendo a AEPCOURA como entidade dinamizadora da atividade comercial e empresarial, com destaque para o 

comércio local de rua e para que pudesse agir no incentivo à melhoria na apresentação dos estabelecimentos 

courenses e na qualidade do serviço prestado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Recomendou ainda que, para efeitos de estatística, pudessem ser fornecidos dados ao Município sobre o número 

de estabelecimentos aderentes e, com base nos cupões recolhidos, fazer uma estimativa do volume de negócios 

global e por estabelecimento (ENI), informação que seria utilizada apenas para planeamento na melhoria de ações 

futuras. Para este trabalho sugeriu o envolvimento dos alunos do secundário com apoio do Município (com realce 

para os das áreas de estatística, e economia, entre outras.  -----------------------------------------------------------------------  

CESSÃO DE LOJA DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES 

PONTO 09 - Apreciação, discussão e votação de pedido de cessão de loja nº 16 e armazém na cave com o 

nº 22 do Centro Coordenador de Transportes, que se transcreve a seguir: ----------------------------------------------  

Ricardo Filipe Sousa Lomba, titular do cartão de cidadão número 13795734 3 ZY3 e NIF 204379555, residente no 

n°616, na Estrada da Ponte Nova, em Mozelos – Paredes de Coura vem, na qualidade de titular de ocupação da 

loja 16 e cave nº 22, do Centro Coordenador de Transportes, requerer a V. Exa autorização para ceder a mesma 

a seu pai, Manuel Fernando Carvalho Lomba, titular do cartão de cidadão número 06588093 5 ZZ9 e NIF- 

159546605, residente na mesma morada ------------------------------------------------------------------------------------------------  

nos termos do artigo 14° n°2 c) do Regulamento das Lojas Comerciais do Centro Coordenador de Transportes, 

com os seguintes fundamentos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Estabelecimento comercial inserido nesta loja (café) é um negócio familiar estruturado desde sempre de forma a 

prover o sustento dos elementos do agregado; -----------------------------------------------------------------------------------------  

O requerente desde sempre contou com o apoio do seu pai para gerir o negócio, que trabalha no café diariamente;  

-As circunstâncias atuais que se vivem levaram à quebra repentina de rendimentos da família, devido a todos os 

confinamentos que tiveram lugar durante a pandemia e a consequente diminuição de volume de negócios; ---------  

O requerente, sendo o elemento mais jovem, viu-se obrigado a procurar emprego noutro lugar, o que se efetivou 

sendo que de momento se encontra a trabalhar numa fábrica em Paredes de Coura, tendo o seu pai assumido a 

gestão do café desde então; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo à alteração da estrutura familiar do negócio, uma vez que, em caso de desemprego do requerente, este 

poderá ficar sem direito a qualquer apoio social, uma vez que o negócio se encontra em nome dele, vem requerer 

que seja autorizada a transmissão do mesmo para o nome do seu pai. ---------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do requerido, autorizar a cedência da Loja nº 16 e o armazém 

na cave com o nº 22 do Centro Coordenador de Transportes para o nome Manuel Fernando Carvalho 

Lomba, NIF 159 546 605, residente na Estrada da Ponte Nova, n°616, em Mozelos – Paredes de Coura, nos 

termos do artigo 14° n°2 c) do Regulamento das Lojas Comerciais do Centro Coordenador de Transportes, 

pelos motivos invocados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereador Venâncio Fernandes votou favoravelmente, com a recomendação do quanto é urgente rever os 

regulamentos da cedência destes espaços no centro coordenador de transportes, mas também os regulamentos 

de cedência de outros espaços similares, propriedade do Município.  -----------------------------------------------------------  

IMPLEMENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÃO JOVEM MUNICIPAL 

PONTO 10 - Apreciação, discussão e votação de proposta de acordo de colaboração para implementação 

e comercialização do Cartão Jovem Municipal, que se transcreve a seguir: ---------------------------------------------  

Entre: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Primeira: Movijovem – Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, NIPC 

502 530 863, com sede na Rua Lúcio de Azevedo, n.º 27, 1600-146 Lisboa, neste ato representada pelo Presidente 

da Direção Miguel da Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos, no uso dos poderes que lhe são legalmente 

conferidos, adiante designada por Primeiro Outorgante, ----------------------------------------------------------------------------  

E ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Paredes de Coura, pessoa coletiva de direito público nº 506 632 938, com sede no Largo Visconde 

Mozelos, 4940-525 Paredes de Coura, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal Vítor Paulo 

Pereira, no uso dos poderes que lhe são legalmente conferidos, adiante designado por Segundo Outorgante, 

É celebrado o presente Acordo de Colaboração que se rege nos termos do disposto nas Cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Acordo visa constituir e regulamentar uma parceria entre as entidades Outorgantes com vista à criação, 

implementação e comercialização do Cartão Jovem Municipal de Paredes de Coura, adiante designado como 

Cartão Jovem Municipal. 

Cláusula 2ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. É criado o Cartão Jovem Municipal, que segue as linhas gráficas do Cartão Jovem clássico para a frente e 

uma imagem própria do município para o verso, conforme ilustração constante do ANEXO I, sendo o 

mesmo apresentado em suporte virtual através de App Cartão Jovem disponível na App Store e Play 

Store. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Têm acesso ao Cartão Jovem Municipal todos os jovens residentes no Município de Paredes de Coura, 

com idade compreendida entre os 12 e os 29 anos, inclusive. ---------------------------------------------------------  

Cláusula 3ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Os portadores do Cartão Jovem Municipal têm acesso a todas as vantagens inerentes, atuais e futuras, ao 

Cartão Jovem E.Y.C. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os portadores do Cartão Jovem Municipal têm acesso às vantagens específicas discriminadas no ANEXO 

II que são disponibilizadas pelos próprios serviços camarários do Segundo Outorgante e pelas outras 

Entidades ali identificadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As vantagens disponibilizadas pelas outras Entidades são extensíveis a todos os portadores das diversas 

modalidades do Cartão Jovem. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. As vantagens específicas discriminadas no ANEXO II, seja as disponibilizadas pelos serviços camarários 

do Segundo Outorgante ou pelas entidades angariadas, serão divulgadas através do site CJM município 

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

5. O ANEXO II poderá ser objeto de revisão anual por parte de ambas os Outorgantes, devendo o seu 

resultado acrescer ao presente acordo. -------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 4ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Compete ao Segundo Outorgante angariar, junto das outras Entidades identificadas no ANEXO II, as 

vantagens específicas por estas disponibilizadas aos portadores do Cartão Jovem Municipal. --------------  

2. Estas vantagens específicas serão objeto de um Acordo de Adesão, a outorgar entre as respetivas 

Entidades e o Primeiro Outorgante, nos termos do ANEXO III. --------------------------------------------------------  

3. O ANEXO III deverá ser preenchido em duplicado pela Entidade em causa e enviado pelo Segundo ao 

Primeiro Outorgante, que o validará, remetendo posteriormente um dos exemplares à mesma Entidade, 

juntamente com um Autocolante Identificativo de local que confere vantagens Cartão Jovem E.Y.C., que 

será por esta afixado no seu posto de venda ou de prestação de serviços. ----------------------------------------  

Cláusula 5ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. O Cartão Jovem Municipal é um título pessoal e intransmissível, sendo as respetivas vantagens destinadas 

ao uso exclusivo do seu titular, pelo que as entidades que as concedem poderão exigir-lhe a exibição de 

um documento de identificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O Cartão Jovem Municipal é válido por um período de um ano, contado a partir da data da sua aquisição. 

3. O Cartão Jovem Municipal tem um preço de venda ao público (P.V.P.) de € 10,00 (10 euros). -----------------  

4. Ocorrendo futuras alterações do preço do Cartão Jovem Municipal, as mesmas serão comunicadas por 

escrito pelo Primeiro ao Segundo Outorgante, com uma antecedência mínima de 30 dias sobre a data em 

que se produz a alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Poderão ainda ser acordadas entre as partes promoções sobre o preço do Cartão Jovem Municipal previsto 

na cláusula 6ª deste Acordo, a serem suportadas pelo Segundo Outorgante. -------------------------------------  

Cláusula 6ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Serão suportados pela Primeiro Outorgante os custos relativos: ------------------------------------------------------------  

a) Desenvolvimento tecnológico para a emissão do Cartão Jovem Municipal; ----------------------------------  

b) Desenho e criação de conteúdos com fins promocionais; ---------------------------------------------------------  

c) Desenho e implementação na App de imagem própria do Cartão Jovem Municipal. -----------------------  

2. Com a assinatura do presente Acordo o Segundo Outorgante compromete-se a suportar os custos de serviço 

de criação de imagem própria do Cartão Jovem Municipal na App Cartão Jovem, de criação de canal próprio 

e atribuição de um lote de 500 códigos no site Cartão Jovem, para solicitação do Cartão Jovem Municipal na 

área própria do site e consequente obtenção do mesmo Cartão Jovem Municipal na App Cartão Jovem. O 

custo deste serviço é o seguinte, devendo o mesmo ser liquidado integralmente no prazo de 60 dias após a 

assinatura do Acordo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) 2.250,00 €, mais IVA;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Com a correta utilização do código único é efetuado pelo Primeiro Outorgante um desconto de 30% sobre o 

P.V.P do Cartão Jovem Municipal, possibilitando assim ao Segundo Outorgante a disponibilização do seu 

Cartão Jovem Municipal a preço mais reduzido aos seus jovens munícipes. 

4. Serão asseguradas subsequentes reposições de códigos, sem custos, as quais deverão ser solicitadas, pelo 

Segundo ao Primeiro Outorgante, com a devida antecedência sobre o término do lote em utilização. 

Cláusula 7ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante disponibilizará ao Segundo Outorgante na sua área própria no site Cartão Jovem a ligação 

para solicitação do Cartão Jovem Municipal, onde os jovens munícipes poderão utilizar os códigos para acederem 

ao preço especial conferido por este Acordo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Segundo Outorgante compromete-se expressamente a não proceder à criação de qualquer base de dados de 

titulares com os elementos necessários à emissão do CJM de Paredes de Coura, que possam configurar um 

tratamento de dados pessoais nos termos do Regulamento UE 2016/679 (RGPD), sendo os referidos dados 

pessoais para utilização exclusiva pelo Primeiro Outorgante podendo no entanto esta expressamente acordar na 

sua utilização pelo Segundo Outorgante, sempre em respeito pelas normas estabelecidas pela legislação em vigor. 

Cláusula 8ª---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. No âmbito do presente Acordo, ambas os Outorgantes desenvolverão esforços no sentido de 

articulação da comunicação destinada à divulgação e promoção da marca Cartão Jovem Municipal, do 

nível nacional para o nível local.---------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Nos eventos por si realizados ou apoiados, o Segundo Outorgante poderá ainda conceder descontos 

promocionais aos portadores do Cartão Jovem Municipal, bem como aos portadores das outras 

diversas modalidades de Cartão Jovem E.Y.C. -------------------------------------------------------------------------  
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3. Poderá ser acordada entre os Outorgantes a realização de eventos especiais que valorizem a iniciativa 

objeto deste Acordo de Colaboração. -------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 9ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação do presente Acordo serão resolvidas por acordo entre os 

Outorgantes, devendo o seu resultado ficar a constar de documento anexo a este Acordo, do qual fará parte 

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

Cláusula 10ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O incumprimento de qualquer das Cláusulas deste Acordo confere ao Outorgante não faltoso o direito de o resolver 

imediatamente, mediante comunicação escrita a remeter à outra parte. --------------------------------------------------------  

Cláusula 11ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Acordo entra em vigor na data da sua assinatura e é válido pelo período de um ano, renovando-se 

automaticamente por iguais períodos, caso não seja expressamente denunciado por algum dos Outorgantes, 

mediante carta registada com aviso de receção enviada à outra parte com uma antecedência mínima de 60 dias 

relativamente ao seu termo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 12ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Qualquer litígio emergente do presente Acordo será submetido ao foro da Comarca de Lisboa, com renúncia 

expressa a qualquer outro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Acordo de Colaboração contém cinco páginas e três anexos, que do mesmo fazem parte integrante. 

É feito em duas vias iguais, fazendo ambas igualmente fé e ficando cada um dos Outorgantes na posse de um 

exemplar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração entre a Movijovem – Mobilidade Juvenil, 

Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, NIPC 502 530 863 e o Municipio de 

Paredes de Coura, para implementação e comercialização do Cartão Jovem Municipal. ---------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

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

ENCERRAMENTO 

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

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


