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ABERTURA 

No dia nove do mês de dezembro 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 Tiago Manuel Pereira da 

Cunha, estando presentes os vereadores: 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do Presidente da Câmara, Vítor Paulo Gomes 

Pereira, por imprevisto inadiável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 24/2021, da reunião ordinária de 25-11-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 24/2021, da reunião ordinária de 25-11-2021. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 03-

12-2021, que acusava os seguintes saldos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

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

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros  

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 6 015,14 € seis mil e quinze euros e catorze cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 107 368,67 
€ 

cento e sete mil trezentos e sessenta e oito euros e sessenta e sete 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19 951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois 
cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 96 960,33€ noventa e seis mil novecentos e sessenta euros e trinta 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) 68 996,42€ sessenta e oito mil novecentos e noventa e seis euros e quarenta e 

dois cêntimos 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

CONCURSO PÚBLICO: AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT – 2022 - 2024 – 91/21_S 

Ponto 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura do procedimento de Contratação 

Pública: Concurso Público para “Aquisição e renovação de licenças Microsoft – 2022 – 2024”, nos termos 

da informação de abertura que se transcreve e de acordo com o programa de procedimento, caderno de 

encargos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ABERTURA DO PROCEDIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A necessidade de renovação das licenças Microsoft, essenciais ao funcionamento dos serviços municipais e à 

utilização de softwares disponibilizados por aquela entidade, para o triénio 2022 - 2024; ----------------------------------  

2. Que, em 2019, o Município de Paredes de Coura celebrou, com a entidade ITEN Solutions - Sistemas de 

Informação, S.A., o contrato n.º 70/2018 para a aquisição de “Licenciamento, Atualização e Manutenção de 

Software - 2019 - 2021”, pelo prazo de 1095 dias, e com o preço contratual de € 58.463,43; -----------------------------  

3. A necessidade em proceder à abertura de um procedimento concursal para a aquisição e renovação de licenças 

Microsoft para os anos de 2022 a 2024, considerando que o contrato referido no n.º anterior termina em 31 de 

dezembro de 2021; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. O disposto no 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, onde se lê que as entidades adjudicantes podem 

agrupar-se com vista à formação de contratos cuja execução seja do interesse de todas; ---------------------------------  

5. Que neste âmbito, e à semelhança do ocorrido nos triénios anteriores, o Município de Paredes de Coura e o 

Município de Monção aprovaram a constituição de um Agrupamento de Entidades Adjudicantes, por deliberação 

da Câmara Municipal de 25 de novembro de 2021 e por despacho do Presidente de 29 de novembro de 2021, 

respetivamente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. A constituição do Agrupamento de Entidades Adjudicantes pretende a promoção, em conjunto, de um só 

procedimento concursal para a aquisição de serviços de manutenção/renovação e aquisição de novas licenças 

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) 802,67€ oitocentos e dois euros e sessenta e sete cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 3 228,64€ três mil duzentos e vinte e oito euros e sessenta e quatro 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) 8 851,13€ oito mil oitocentos e cinquenta e um euros e treze cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 83 212,70 € oitenta e três mil duzentos e doze euros e setenta 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) 626 656 ,04€ seiscentos e vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e seis euros e 

quatro 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) 29 779,82€ vinte e nove mil setecentos e setenta e nove euros e oitenta e dois 

cêntimos 
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Microsoft, resultando daí uma substancial redução de meios e custos, existindo uma 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 determinadas vantagens associadas a um contrato de licenciamento Microsoft Enterprise 

Agreement (EA); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Que nos termos do Protocolo de Constituição de Entidades Adjudicantes, o Município de Paredes de Coura foi 

designado o representante do Agrupamento para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato; 

7. Que atento o valor do contrato a celebrar por ambas as entidades adjudicantes, pretende-se a abertura de um 

procedimento de concurso público ao abrigo do artigo 20.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos 

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

8. Que o artigo 39.º, n.º 4 do CCP, determina que a decisão de contratar, a decisão de escolha do procedimento, 

a aprovação das peças do procedimento, a designação do júri, bem como os 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 Agrupamento; -------------------------------------------------------------------------  

Face ao anteriormente exposto, deverá ser autorizado pelo órgão competente para a decisão de contratar, a 

abertura de procedimento para a celebração de contrato cujo objeto é a “Aquisição e Renovação de Licenças 

Microsoft - 2022 - 2024”, nas seguintes condições: -----------------------------------------------------------------------------------  

1. Objeto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

91/21_S - Aquisição e Renovação de Licenças Microsoft – 2022 – 2024 -------------------------------------------------------  

2. Prazo de vigência:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1095 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O prazo de vigência da aquisição de serviços será de 3 anos (1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024); 

- Cumprindo o disposto nos artigos 48.º e 440.º do CCP quanto ao prazo de vigência dos contratos, a fixação de 

um prazo de vigência de 3 anos é justificada pelo facto de a aquisição e renovação de licenças Microsoft ser uma 

despesa corrente e essencial ao normal funcionamento dos serviços municipais. Além disso, com um prazo mais 

alargado, os contraentes públicos poderão conseguir propostas economicamente e globalmente mais vantajosas. 

3. Preço base: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

161.504,28€ (cento e sessenta e um mil quinhentos e quatro euros e vinte e oito cêntimos), eventualmente 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O preço para o Município de Paredes de Coura não excederá o valor de € 71.714,64, eventualmente acrescido 

do IVA à taxa legal em vigor, correspondendo o valor restante de € 89.789,64 ao preço previsto para o Município 

de Monção, no período contratual previsto (3 anos); ---------------------------------------------------------------------------------  

- O preço mencionado no ponto anterior resulta da soma dos preços unitários aplicados à manutenção e renovação 

de licenças Microsoft para o triénio 2022 - 2024, resultando daí o valor anual de € 53.834,76; ---------------------------  

- Uma vez que a fixação do preço base deve ser fundamentada em critérios objetivos, o preço base de 161.504,28€ 

foi definido na sequência de consulta preliminar ao mercado (artigos 35.º-A e 47.º do CCP), resultando de consulta 

efetuada à entidade Claranet, S.A. (NIPC 503 412 031). ----------------------------------------------------------------------------  

4. Encargos com contratos de aquisição de serviços (artigo 61.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro): -  

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

de dezembro que aprovou o Orçamento de Estado para 2021, estabelece que:  --------------------------------------------  

“1 - Os valores dos gastos com contratos de aquisição de serviços celebrados nos termos do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, nas autarquias locais e entidades 

intermunicipais, que em 2021 venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto de contrato vigente em 

2020, não podem ultrapassar:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) Os valores dos gastos de 2020, considerando o valor total agregado dos contratos, sempre que a mesma 

contraparte preste mais do que um serviço ao mesmo adquirente; ou  ---------------------------------------------------------  

b) O preço unitário, caso o mesmo seja aritmeticamente determinável ou tenha servido de base ao cálculo dos 

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

5 - Em situações prévia e devidamente fundamentadas pelos serviços competentes, o órgão da autarquia local, 

entidade intermunicipal ou empresa local com competência para contratar, em função do valor do contrato, pode 

autorizar a dispensa do disposto no n.º 1, nos termos previstos no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, repristinado pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril.”; ---------------------------  

- Atento o facto de que os os valores dos gastos com o contrato a celebrar em 2021, com idêntico objeto, é inferior 

aos valores dos gastos de contrato vigente em 2020, verifica-se o cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 73.º 

da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Compromisso plurianual: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A autorização de despesa que dê lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não 

seja o da sua realização, independentemente da sua forma jurídica, está sujeita, de harmonia com o previsto na 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprovou a Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em atraso, a autorização prévia por parte da do órgão deliberativo do município; --------------------------  

- O n.º 1 associado ao n.º 6 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 

86/2011, de 11 de abril, condiciona a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargos 

plurianuais a prévia autorização do órgão deliberativo da autarquia, salvo quando estas resultem de planos ou 

programas plurianuais legalmente aprovados ou os seus encargos não excedam o limite de 20.000 contos (ou 

seja, € 99.759,47, nos termos do Regulamento (CE) n.º 2866/98 do Conselho, de 31 de Dezembro) em cada um 

dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos; -------------------------------  

- A Administração Pública está, nos termos do art.º 5.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), vinculada 

ao princípio da boa administração, devendo pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e celeridade, 

organizando-se de forma desburocratizada; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Está, por outro lado, vinculada pelo princípio da legalidade ao estrito cumprimento das regras aplicáveis em 

matéria financeira, mormente em matéria de compromissos e pagamentos, e de contratação pública; ----------------  

- Em sessão ordinária da Assembleia Municipal de 05 de dezembro de 2020, com base nas disposições legais 

supra indicadas, foi deliberado favoravelmente delegar no Presidente da Câmara Municipal a autorização prévia 

para a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento de caráter continuado e 

repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, e até ao montante permitido 

por lei;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A aquisição e renovação de licenças Microsoft, para o triénio 2019 - 2021, traduz-se numa despesa corrente de 

funcionamento de caráter continuado (já que tem de ser assegurada pelo Município de forma continuada e 

permanente aos serviços municipais de modo a permitir a utilização de softwares disponibilizados por aquela 

entidade), prevista no Orçamento Municipal na rubrica 070108 - software informático, e cujo montante não excede 

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

de 3 anos, estando, assim, reunidas as condições para, nos termos das normas supra mencionadas, ser 

despachado pelo Presidente da Câmara Municipal a autorização prévia para a assunção de compromisso 

plurianual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Cabimento e Compromisso: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

53.834,76€ para cada ano do contrato, entenda-se 2022, 2023 e 2024. Ao referido valor, corresponde o montante 
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de 23.904,88€ ao Município de Paredes de Coura e 29.929,88€ ao Município de Monção. Aos referidos valores 

acresce o IVA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Montante inscrito na proposta de Orçamento Municipal para 2022, na rubrica: 070108 - Serviços Informáticos. 

8. Escolha do procedimento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP. -----------------------------------------------------------------------------  

9. Peças do procedimento (artigo 40.º, n.º 1, alínea c) do CCP): -------------------------------------------------------------  

- Anúncio (artigo 130.º do CCP); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Programa do concurso (artigos 41.º e 132.º do CCP); ------------------------------------------------------------------------------  

- Caderno de encargos (artigos 42.º a 49.º do CCP). ---------------------------------------------------------------------------------  

10. Composição do Júri do Procedimento (n.º 1 do art.º 67.º do CCP): ----------------------------------------------------  

Presidente: Sofia Lages de Carvalho;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1ª vogal: Nuno Micael Caldas Pereira Amorim Brandão; ----------------------------------------------------------------------------  

2ª vogal: Janine Azevedo Soares; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2º suplente: Maria de Fátima Barbosa Cunha; -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

execução deste, propondo-se a nomeação do técnico de informática, Ricardo Jorge da Cunha Montenegro. 

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

O Presidente da Câmara Municipal, nos termos da competência atribuída ao abrigo do artigo 36.º, n.º 1 do CCP, 

conjugado com o artigo 35.º, n.º 1, alíneas f) e g) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro e o artigo 18.º, n.º 

1, alínea a) do Decreto-Lei n.º 197/99, 8 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Autorização prévia de assunção de compromisso plurianual (artigo 22., n.º 1 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho e 

deliberação da Assembleia Municipal de 05 de dezembro de 2020; -------------------------------------------------------------  

b) Decisão de contratar, de autorização da despesa e de escolha de procedimento para a “Aquisição e Renovação 

de Licenças Microsoft – 2022 - 2024”, nos termos supra (artigos 36.º, 38.º e 39.º do CCP); ------------------------------  

c) Aprovação do anúncio, do programa de procedimento e do caderno de encargos, em anexo (artigos 40.º, n.º 1 

e 2 e 39.º n.º 3 do CCP); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Paredes de Coura, 30 de novembro de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) a autorização prévia de assunção de compromisso plurianual (artigo 22., n.º 1 do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 

de junho e deliberação da Assembleia Municipal de 05 de dezembro de 2020; ----------------------------------------  

b) a decisão de contratar, de autorização da despesa e de escolha de procedimento para a “Aquisição e 

Renovação de Licenças Microsoft – 2022 - 2024”, nos termos supra (artigos 36.º, 38.º e 39.º do CCP); -------  

c) a aprovação do anúncio, do programa de procedimento e do caderno de encargos, em anexo (artigos 

40.º, n.º 1 e 2 e 39.º n.º 3 do CCP); -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) a designação do júri (artigo 67.º, n.º 1 do CCP); --------------------------------------------------------------------------------  
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e) a delegação no júri das competências do órgão competente para a decisão de contratar (artigos 69.º, n.º 

2 do CCP); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) a designação do gestor do contrato (artigos 290 º-A do CCP). -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

EXTENSÃO DAS AUTORIZAÇÕES PROVISÓRIAS PARA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 

PASSAGEIROS POR MODO RODOVIÁRIO 

PONTO 04: Ratificação de proposta de prorrogação de prazos de autorizações provisórias por mais dois 

anos ou até ao dia da entrada em vigor do contrato que resultar do procedimento de contratualização do 

serviço público de transportes de passageiros do Alto Minho, realizada de acordo com o disposto na Lei 

52/2015, de 9 de junho, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - A entrada em vigor da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, que aprovou o Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros (RJSPTP), bem como do Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 23 de Outubro, alterado pelo Regulamento (UE) 2016/2338 do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 14 de dezembro de 2016 (Regulamento) conformou uma profunda reforma no modelo jurídico do mercado dos 

serviços de transporte público, obrigando a que o serviço de transportes públicos de passageiros, sujeitos a 

obrigações de serviço publico, com compensação financeira em razão daquelas obrigações ou atribuição de direito 

exclusivo, passam a estar abrangidos pela obrigação de celebração de contrato de serviço público com as 

autoridades de transportes competentes, nomeadamente as autoridades de nível local – Municípios, Comunidades 

Intermunicipais e Áreas Metropolitanas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - Os referidos contratos de serviço público devem ser precedidos de procedimento de contratação pública, nos 

termos do artigo 18.º do RJSPTP, conjugado com o artigo 5.º do Regulamento, bem como com o Código dos 

Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ---------------------------------------  

3 - De acordo com o disposto no artigo 9.º e 10.º do regime transitório da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, os atuais 

títulos de concessão para a exploração do serviço público de transporte de passageiros por modo rodoviário 

(atribuídos ao abrigo do Regulamento de Transportes em Automóveis), “mantêm-se em vigor até ao final do 

respetivo prazo de vigência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 - Na CIM do Alto Minho tem estado em curso a preparação e lançamento de procedimento concursal, nos termos 

do regime legal em vigor, tanto europeu, como nacional.  --------------------------------------------------------------------------  

5 - É sabido da existência de uma proposta de alteração da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho que tem o propósito de 

alargar o prazo dos atuais títulos de concessão ainda em vigor, prevenindo a grande dificuldade ou impossibilidade 

de cumprimento do prazo de 3 de dezembro. Problema comum a quase todas a autoridades de transporte. --------  

6 - Na proposta acima referida, o alargamento do prazo só é possível se e na medida em que já tiver sido iniciado 

o procedimento de escolha de novo operador de transporte de passageiros, sendo que isso significa o envio do 

processo para parecer prévio vinculativo por parte do regulador sectorial, a AMT. -------------------------------------------  

7 - Todavia, se a proposta de alteração de lei, acima referida, for aprovada, os órgãos executivos das autoridades 

de transporte – Municípios e Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, no nosso caso – podem determinar, 

através de instrumento regulamentar e/ou contratual, a prorrogação dos instrumentos contratuais e das 

autorizações provisórias em vigor, até à conclusão dos mesmos procedimentos e não excedendo o prazo máximo 

de 2 anos, de forma a assegurar a manutenção do serviço público de transporte de passageiros, sem risco de 

disrupção ou disrupção efetiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8 - Prevendo a necessidade, e de modo a não haver disrupção dos atuais serviços. ----------------------------------------  

Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) Que os prazos das autorizações provisórias listadas acima e ainda em vigor sejam prorrogados por mais dois 

anos ou até ao dia da entrada em vigor do contrato que resultar do procedimento de contratualização do 

serviço público de transportes de passageiros do Alto Minho, realizada de acordo com o disposto na Lei 

52/2015, de 9 de junho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, conforme proposto, aprovar que os prazos das autorizações provisórias 

listadas acima e ainda em vigor sejam prorrogados por mais dois anos ou até ao dia da entrada em vigor 

do contrato que resultar do procedimento de contratualização do serviço público de transportes de 

passageiros do Alto Minho, realizada de acordo com o disposto na Lei 52/2015, de 9 de junho. ----------------  

TAXA DE ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA 

Ponto 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de determinação da TAT (taxa de atualização 

tarifária) para o ano de 2022, que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Foi publicada, em 19 de novembro de 2018, a Portaria n.º 298/2018 que estabelece as regras gerais 

relativas à criação e disponibilização de títulos de transporte aplicáveis aos serviços de transporte público, 

bem como à fixação das respetivas tarifas; ---------------------------------------------------------------------------------  

2. A Portaria estabelece que a atualização tarifária é efetuada no início de cada ano, tendo em conta a Taxa 

de Atualização Tarifária (TAT); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A Portaria estipula que a TAT é definida por cada Autoridade de Transportes, tendo como valor máximo a 

taxa de variação média do Índice de Preços do Consumidor (IPC), exceto habitação; --------------------------  

4. A Portaria determina ainda que compete à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) divulgar o 

valor máximo da TAT, de acordo com o mencionado no ponto anterior; --------------------------------------------  

5. A AMT determinou, em 4 de novembro de 2021, que a TAT máxima a aplicar em 2022 é de 0,57%; ---------  

6. A CIM Alto Minho, enquanto autoridade de transportes, deve fixar a TAT a aplicar aos serviços de transporte 

público da sua competência, respeitando o máximo imposto de 0,57%; --------------------------------------------  

7. Os operadores estão obrigados a divulgar pelos meios adequados os títulos que disponibilizam e respetivas 

tarifas, pelo menos 10 dias antes da sua entrada em vigor; ------------------------------------------------------------  

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

Seja aprovada a determinação da TAT a aplicar em 2022, adotando-se assim 0,57%. -------------------------------------  

Foi deliberado, conforme proposto aprovar a determinação da TAT a aplicar em 2022, em 0,57%. -------------  

LEILÃO DE LOJAS DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES 

Ponto 06: Apreciação, discussão e votação de pedido de realização de leilão para concessão de gabinetes 

do primeiro andar do Centro Coordenador de Transportes. -------------------------------------------------------------------  

Proposta para realização de leilão em hasta pública, para concessão do direito de ocupação dos gabinetes 1 e 2 

sitos no primeiro andar e Loja 8 no rés do chão do Centro Coordenador de Transportes, ---------------------------------  

Gabinete 01 – com 19 m2 – com o valor base de licitação de € 475,00 ------------------------------------------------------  

Gabinete 02 – com 21 m2 – com o valor base de licitação de € 525,00 ------------------------------------------------------  

Loja nº 08 – com 21 m2 – com o valor base de licitação de € 525,00 ---------------------------------------------------------  

O valor mínimo dos lances é de € 25,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de leilão em hasta pública, para cedência 

do direito de ocupação dos gabinetes 1 e 2 do primeiro andar do edifício do Centro Coordenador de 

Transportes, com os valores base de licitação e valor dos lances propostos”. ----------------------------------------  

 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 25/2021 Página 10 09-12-2021 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO 

Ponto 07: Apreciação, discussão e votação de proposta de aceitação de doação de prédio rústico sito em 

Formariz, nos termos da alínea j) artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de dezembro, que se transcreve. -------  

Foi apresentada uma proposta de Maria de Fátima Nogueira Chousal Portela casado com Carlos Maria Portela 

Brandão, residentes em Formariz, na qualidade de proprietários de um prédio denominado Leira dos Pardieiros, 

composto de terreno de pastagem, com a área de 1 320 m2, sito na freguesia de Formariz, confrontar do norte 

com José do Livramento Bacelar, sul com Câmara municipal; nascente e poente com Dario Martins, inscrito na 

União das freguesias de Formariz e Ferreira sob o artigo 1968 e registado na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 1040 (Formariz). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade aprovar a proposta de doação do prédio denominado Leira dos Pardieiros, 

composto de terreno de pastagem, com a área de 1 320 m2, sito na freguesia de Formariz, confrontar do 

norte com José do Livramento Bacelar, sul com Câmara municipal; nascente e poente com Dario Martins, 

inscrito na União das freguesias de Formariz e Ferreira sob o artigo 1968 e registado na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 1040, Formariz, propriedade de Maria de Fátima Nogueira Chousal Portela casado 

com Carlos Maria Portela Brandão, residentes em Formariz, a favor do domínio privado do Municipio de 

Paredes de Coura, NIPC 506 632 938. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CPCJ 

Ponto 08: Apreciação, discussão e votação de proposta de designação do novo representante do Município 

na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paredes de Coura, conforme proposta que se 

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

- Designação do novo Representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Paredes 

de Coura  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo ao termo do mandato da atual representante, designa-se a Técnica Superior, do Serviço Jurídico, 

Janine Soares, como nova representante do Município na CPCJ alínea a), nº 1, artigo 17º da LPCJP 147/99, de 1 

de setembro, alterada pela Lei 142/2015 de 8 de setembro), com efeitos na data da próxima reunião da Comissão 

Alargada, considerando possuir formação e aptidão para as funções de elemento na modalidade alargada e na 

modalidade restrita da CPCJ.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se ainda que anterior representante, Técnica Superior de Ação Social, Andreia Barbosa, assuma a função 

de apoio técnico na CPCJ (nº 1, artigo 20º - A, da LPCJP 147/99, de 1 de setembro, alterada pela Lei nº 142/2015, 

de 8 de setembro, no sentido de reforçar a resposta protetiva da referida Comissão, tendo em conta o seu âmbito 

de atuação de intervenção social, experiência, formação e aptidão na área da infância e juventude. -------------------  

Foi deliberado, por unanimidade aprovar a proposta de designação da Técnica Superior do Serviço 

Jurídico, Janine Soares, como nova representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Paredes de Coura (CPCJ)E. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 3º TRIMESTRE DE 2021 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 3º trimestre de 2021, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

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

“Comparticipação de Creche – 3 º trimestre 2021. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Informa-se que relativamente aos processos de comparticipação de creche, nos termos do artigo 5º do 

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, foi apurado, no período de julho a setembro, 

o valor total de € 757,28 (setecentos e cinquenta e sete euros e vinte e oito cêntimos), respeitante a 14 crianças. 

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

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

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

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

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

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 757,28 (setecentos e cinquenta 

e sete euros e vinte e oito cêntimos), correspondente ao 3º trimestre de 2021 e à comparticipação de creche 

de catorze crianças, constantes do mapa anexo, nos termos do artigo 5º, do Regulamento de Apoio à 

Natalidade, à Família e à População Idosa”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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


