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Ata n.º 02/2022 da reunião ordinária realizada no dia 20 de janeiro de 2022 iniciada às 10h30m e 

concluída às 11h30. 
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ABERTURA 

No dia vinte do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 e 

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

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 as ausências dos vereadores Maria José 

Brito Lopes Moreira e Vítor Manuel Rosas da Silva, por isolamento profilático. ------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não houve intervenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

ARRANQUE DO BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO (BUPI) 

Foi feito o ponto da situação do BUPI - Balcão Único do Prédio, plataforma online que vai permitir aos 

proprietários fazer o registo dos seus terrenos.  -----------------------------------------------------------------------  

Realiza-se uma reunião na próxima sexta feira com Conservatória e Fisco para verificar as dificuldades 

que se possam antever. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O início do funcionamento prevê-se para o dia 14/02/2022. Será um modelo descentralizado e 

funcionará no Município e nas juntas das freguesias com atendimento presencial e agendamento 

prévio. As juntas serão equipadas com um computador e digitalizador que serão fornecidos pelo 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os registos, por enquanto, serão gratuitos, sem custos para os contribuintes.  -------------------------------  

 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação das propostas de ata n.º 01/2022, da reunião ordinária de 06-01-2022, 

oportunamente distribuídas e dispensadas de leitura. -----------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 01-2022, da reunião ordinária de 06-01-2022.  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo 

ao dia 14-01-2022, 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 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

“REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DE PAREDES DE COURA - 30/21_E” - ADJUDICAÇÃO 

Ponto 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de adjudicação da empreitada de 

“Reabilitação da Escola Básica do 1º Ciclo de Paredes de Coura - 91/21_S”, nos termos do 

relatório final que se transcreve a seguir: ---------------------------------------------------------------------------  

(de acordo com o art.º 148.º do Código dos Contrato Públicos (doravante designado CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação) ---------------------------------------------------------  
 

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: 7 086,50 € sete mil e oitenta e seis euros e cinquenta cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 786 342,34 
€ 

setecentos e oitenta e seis mil trezentos e quarenta e dois euros e 
trinta e quatro cêntimos 

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

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 13 931,69€ treze mil novecentos e trinta e um euros e sessenta e nove 
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) 27 557,62€ vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e sete euros e sessenta e 

dois cêntimos 
Conta n.º0018/14824607312 – (BST) € 

 

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

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

cêntimos 
Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 
Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 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) 2 996,14€ dois mil novecentos e noventa e seis 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) 9 428,57€ nove mil quatrocentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete 

cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 30 407,73 € trinta mil quatrocentos e sete euros e setenta e três cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 273 833,43€ um milhão duzentos e setenta e três mil oitocentos e trinta e três 

euros e quarenta e três cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 613 818 ,56€ seiscentos e treze mil oitocentos e dezoito euros e cinquenta e seis 

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) 19 419,02€ dezanove mil quatrocentos e dezanove euros e dois cêntimos 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 02/2022 Página 5 20-01-2022 
 

Designação do Júri do Procedimento: 
Deliberação da Câmara Municipal de 25 de maio de 2021 
Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo 
1.º Vogal: Mariana Lopes da Cunha 
2.º Vogal: Janine Azevedo Soares 

Data da reunião: 06 de dezembro de 2021 

Abertura de propostas: 02 de julho de 2021 
Preço base: 908.871,72€ (acrescido de IVA à 
taxa em vigor) 

Relatório final elaborado em cumprimento do disposto no artigo 148.º do CCP, ao qual se encontram anexos 

os documentos nele mencionados. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 147.º do CCP, o júri do procedimento procedeu à audiência prévia 

escrita dos concorrentes, fixando um prazo de 5 (cinco) dias úteis. Para o efeito, todos os concorrentes foram 

notificados do relatório preliminar, no dia 25-11-2021. Não foram apresentadas observações por parte dos 

concorrentes em sede de audiência prévia. --------------------------------------------------------------------------------------  

Com fundamento no supra exposto e nos factos constantes do relatório preliminar, elaborado em 24-11-2021, 

não havendo motivo para a exclusão de outras propostas e para a alteração do teor e das conclusões do 

referido relatório, o júri delibera, por unanimidade, propor ao órgão competente para a decisão de contratar a 

manutenção do teor e das conclusões do relatório preliminar, nomeadamente: ----------------------------------------  

1. Admitir as propostas dos concorrentes a seguir identificados, por não se verificar qualquer dos motivos 

de exclusão previstos nos artigos 70.º, n.º 2 e 146.º, número 2, ambos do CCP: ---------------------------  

Dape, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Baltor Steel Metalomecânica, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2. Excluir a proposta da concorrente a seguir identificada: --------------------------------------------------------------  

MWT- Metalworking Technologies, Lda., pelo motivo de exclusão plasmado no artigo 146.º nº 2 al. e) 

e l) do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A ordenação das propostas admitidas, para efeitos de adjudicação: ---------------------------------------------  

Ordenação Concorrente Valor global 

1º Dape, Lda. 808.722,29€ 

2º Baltor Steel Metalomecânica, Lda. 907.000,00€ 

CONCLUSÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao anteriormente exposto neste relatório, o Júri do Procedimento delibera, por unanimidade, propor: ---  

1. Que a adjudicação desta empreitada seja manifestada à concorrente Dape, Lda., pelo valor de 

808.722,29€ (oitocentos e oito mil setecentos e vinte e dois euros e vinte e nove cêntimos), acrescido 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação desta empreitada seja manifestada à 

concorrente DAPE, Lda., pelo valor de € 808 722,29 (oitocentos e oito mil setecentos e vinte e 

dois euros e vinte e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, bem como a respetiva 

minuta do contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

HOMOLOGAÇÃO DE LEILÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS NO CCT= 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de homologação de leilão de espaços 

comerciais localizados no Centro Coordenador de Transportes. ----------------------------------------------------  

 ------- “Foram afixados editais para a arrematação, por leilão em hasta pública, no local e no átrio dos Paços 

do Município, no portal do município e enviado a todas as juntas e uniões de freguesia do concelho de Paredes 

de Coura, para divulgação de espaços comerciais localizados no Centro Coordenador de Transportes, com 

os seguintes valores base de licitação: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Gabinete nº 01 – com 19 m2 – Base de licitação: € 475,00 + IVA -------------------------------------------------  

 Gabinete nº 02 – com 21 m2 – Base de licitação: € 525,00 + IVA -------------------------------------------------  

 Loja nº 08 – com 21 m2 – Base de licitação: € 525,00 + IVA -------------------------------------------------------  

 ------- A hasta pública foi realizada no local no dia 07-01-2022, pelas 14h30m, onde estavam presentes Lara 

Cristina Brandão Lages Bernardo e Helena Rodrigues, com residência em Valença. --------------------------------  

 ------- Aberta a praça e postas a leilão, pelo vice-presidente, assistido pela técnica do Serviço Administrativo, 

foram arrematados: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gabinete 1, por Lara Cristina Brandão Lages Bernardo, residente em Paredes de Coura, pelo valor de 

€ 500,00 (quinhentos euros), acrescido do IVA à taxa de 23%, para gabinete de terapia ocupacional., ---------  

Loja nº 08, por Helena Rodrigues, residente na Avenida Dr. Tito Fontes, Valença, pelo valor de € 600,00 

(seiscentos euros), acrescido do IVA à taxa de 23%, para o exercício de recolha de amostras para análise. -  

No ato da licitação os arrematantes liquidaram 10% do valor da arrematação, acrescido do IVA à taxa em 

vigor.  --------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No primeiro dia útil imediato à arrematação os interessados efetuaram a liquidação da importância 

correspondente aos restantes 90% da arrematação, conforme determina o respetivo Regulamento. -----------  

“Foi deliberado, por unanimidade, homologar o leilão realizado no dia 07-01-2022, para concessão dos 

espaços comerciais sitos no Centro Coordenador de Transportes, designadamente o Gabinete 1 sito 

no primeiro andar, a Lara Cristina Brandão Lages Bernardo, residente em Paredes de Coura, pelo valor 

de € 500,00 (quinhentos euros), acrescido do IVA à taxa de 23%, para gabinete de terapia ocupacional 

e a Loja nº 08,sita no rés do chão, a Helena Rodrigues, residente em Valença, pelo valor de € 600,00 

(seiscentos euros), acrescido do IVA à taxa de 23%, para o exercício de recolha de amostras para 

análise. -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE FINANCIAMENTO E COMPENSAÇÕES AOS OPERADORES DE TRANSPORTES 

ESSENCIAIS – JANEIRO A JULHO 2022 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de compensação de carreiras públicas – 

janeiro a julho 2022 - Atribuição de financiamento e compensações aos operadores de transportes 

essenciais -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda 

dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, dispondo o 
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Município de atribuições, designadamente, ao nível dos transportes e comunicações e da educação, 

ensino e formação profissional;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição 

de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob 

administração municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

e gerir os transportes escolares; -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

submetidas à concorrência de mercado, designadamente em razão da sua natureza ou das suas 

características, bem como da posição relativa das partes no contrato ou do contexto da sua formação; 

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

5.º-A fica sujeita aos princípios gerais da atividade administrativa, bem como, com as devidas 

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

1 do artigo 1.º-A, devendo sempre ser feita menção à norma que fundamenta a não aplicação da 

parte ii ao contrato em causa e os contratos com objeto passível de ato administrativo e demais 

contratos sobre o exercício de poderes públicos ficam sujeitos às normas constantes do Código do 

Procedimento Administrativo, com as necessárias adaptações; -------------------------------------------------  

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

de passe escolar a todos os alunos do ensino secundário residentes no concelho de Paredes de 

Coura, mantendo-se a decisão inalterada até à data; --------------------------------------------------------------  

g) A assunção de competências por parte do Município de Paredes de Coura no âmbito do RJSPTP, 

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

artigo 6.º do RJSPTP); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

conclusão do concurso público lançado por aquela entidade para a região, as carreiras de âmbito 

municipal sob a alçada do Município (Cfr. Designadamente as cláusulas 1.ª, 2.ª, 7.ª, 9.ª e 10.ª do 

mencionado contrato interadministrativo); -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

passageiros é maioritariamente escolar, sendo residual a procura por outro tipo de clientes; -----------  
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l) A morfologia do concelho de Paredes de Coura, com grandes desníveis e percursos sinuosos, 

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

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

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

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

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

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

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

de Rubiães, Antas, Cossourado, Infesta e Paredes de Coura e do alvará n.º 6785 para a carreira 

pública de passageiros entre as localidades Padornelo, Parada, Bico, Vascões, Vencemal, Chavião, 

Covelo, Castanheira e Paredes de Coura, alvarás esses que permitiram a emissão de autorização 

provisória pela CIM Alto Minho para a aludida empresa continuar a operar, nas mencionadas linhas; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rodoviário atribuídos ao abrigo do RTA) constata-se que a prestação do serviço público de transporte 

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

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

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

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

do CCP, os contratos que as tenham como objeto excluídos da âmbito de aplicação da parte ii do 

CCP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

t) Apenas a Empresa de Transportes Courense, Lda. tem autorização provisória para operar nas linhas:  

Valença-Paredes de Coura; Paredes de Coura - S. Pedro-Cerveira-Caminha-Ancora- Viana do 

Castelo e Paredes de Coura-Valença-Monção; ----------------------------------------------------------------------  
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u) Apenas a empresa AVMINHO tem autorização provisória para operar na linha Paredes de Coura-Ponte 

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTransp, que possam vir a ser decretados, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 14-C/2020, 

de 7 de abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 6-B/2021; ---------------------------------------------------------------  

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

públicos, o que implica, até final do mês de julho de 2022, um gasto estimado de € 90.000, nos 

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

a) € 76 000,00 para as carreiras Municipais, exploradas pela Empresa de Transportes Courense, 

Lda. (o montante real será apurado nos seguintes termos: valor de autocarro = 

(250€+IVA/dia/linha), deduzido dos valores dos passes e bilhética gerados em cada linha). A este 

vale valor serão ainda deduzidas verbas futuras do PART e PROTransp a alocar às mesmas; 

b) € 14 000,00 para as carreiras Intermunicipais exploradas pela Empresa de Transportes 

Courense, Lda. (o montante real será apurado nos seguintes termos: valor de autocarro = 

(250€+IVA/dia/linha) x a % que cabe ao município de Paredes de Coura, deduzido dos valores 

dos passes e bilhética gerados em cada linha na respetiva percentagem). Na linha de Viana do 

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

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

monção a % que cabe ao Município de Paredes de Coura suportar é de 16,39 %. A este vale 

valor serão ainda deduzidas verbas futuras do PART e PROTransp a alocar às mesmas. ---------  

c) 14.000,00 € para a carreira Intermunicipal explorada pela AVMINHO (o montante real será 

apurado nos seguintes termos: valor de 2 autocarros a circular = (542€+IVA/dia/linha) x % 

acordada com o município de Ponte de Lima, ou seja, 33,33 %, deduzido dos valores dos passes 

e bilhética gerados na linha na referida proporção). A este vale valor serão ainda deduzidas 

verbas futuras do PART e PROTransp a alocar às mesmas.------------------------------------------------  

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

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

1. Atribuir, até final ao final de julho de 2022: --------------------------------------------------------------------  

À Empresa de Transportes Courense, Lda. os valores que resultem da aplicação das 

fórmulas mencionada em a) e b) do considerando w), referentes à prestação dos serviços 

públicos de transporte de passageiros e de transporte escolar, no período compreendido 

entre janeiro e julho 2022, nas linhas referidas no considerando o) e no n.º 1 do considerando 

s) e em cumprimento das obrigações estipuladas em protocolo a celebrar entre o Município 

e a referida entidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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À empresa Autoviação do Minho o valor que resulte da aplicação da fórmula mencionada em c) 

do considerando w), referente à prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros 

e de transporte escolar, no período compreendido entre janeiro e julho 2022, na linha referida 

no n.º 2 do considerando s) e em cumprimento das obrigações estipuladas em protocolo a 

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

UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL – PARCELA 27 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de proposta de aprovação revisão de valor de 

preço unitário - reclassificação parcela 27, para a ligação do Parque Empresarial de Formariz à 

A3 (nó de Sapardos/Paredes de Coura), conforme comunicação apresentada pelo Gestor da 

Unidade de Expropriações, Departamento de Expropriações e Cadastro, que se transcreve: ----  

— LIGAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ À A3 (NÓ DE SAPARDOS/PAREDES DE 

COURA) — Aprovação do valor de indemnização da parcela 27  ------------------------------------------------  

2. Enquadramento do pedido  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Pretende-se a aprovação do valor de indemnização da parcela 27, necessária à execução do 

empreendimento "EN 303 — Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3". A obra encontra-se 

inscrita no Plano de Intervenções na Rede (P IR). 2.  ---------------------------------------------------------------  

3. Fundamentação/descrição da situação atual  ----------------------------------------------------------------  

No projeto aprovado por deliberação do Conselho de Administração da IP, de 04/07/2019, está previsto 

expropriar à parcela 27 a área de 452m2, sendo o valor de indemnização de 452,00 €, uma vez que se 

trata de um prédio cujo solo tem aptidão florestal, com um valor unitário de 1,00 €/m2. Contudo, nas 

Bases de Avaliação do projeto não foram incluídas as benfeitorias existentes e que constam do 

RVAPRM que se anexa, nomeadamente, o muro de pedra solta a sul e nascente, com altura média de 

50cm e numa extensão total de 62m.  -----------------------------------------------------------------------------------  

O valor unitário de 20 €/m2que se propõe é o constante nas Bases de Avaliação do projeto aprovado. 

Os expropriados aceitariam, assim, que o processo siga pela via amigável, o que é sem qualquer dúvida 

vantajoso para a Entidade Expropriante, uma vez que na indemnização a atribuir pela expropriação da 

parcela seria sempre incluído o valor dos muros de vedação existentes.  --------------------------------------  

Assim, o valor da indemnização que se propõe para a parcela 27 será de dois mil e setenta euros e 

dez cêntimos, assim discriminado:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor do terreno: 452m2x 1,00€/m2 452,00€  -----------------------------------------------------------------  

 -------- Muros de pedra solta: 62m x 0,50m x 20,00€/m2 620,00 €  -----------------------------------------------  

 -------- TOTAL 1 072,00€  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De mencionar que esta obra tem um acordo de gestão (protocolo) celebrado entre a Infraestruturas de 

Portugal, S.A. e o Município de Paredes de Coura onde se estabeleceu que é da inteira 

responsabilidade da IP, S.A. a condução de todo o processo expropriativo, mas será a Autarquia a 

suportar, na totalidade, todas as despesas relativas às expropriações.  ----------------------------------------  

Assim, esta proposta de indemnização deverá ser encaminhada para a Autarquia para conhecimento 

e posterior validação do encargo adicional de seiscentos e vinte euros (620,00€).  -------------------------  

4. Concretização do pedido  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Face ao exposto, coloca-se à consideração a proposta de indemnização da parcela 27, que importa no 

montante de indemnização de mil e setenta e dois euros (1.072,00€).  -----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de indemnização da parcela 27 necessária 

à execução do empreendimento "EN303 — Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3", 

que importa no valor global de € 1 072,00 (mil e setenta e dois euros). -----------------------------------  

EDITAL DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

PONTO 07: Tomar conhecimento do edital das deliberações da Assembleia Municipal, da sua 

sessão ordinária realizada em 23-12-2021. ---------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E ARQUITETURA 

REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Rui Miguel Rodrigues Dantas, 

para redução do pagamento taxas de construção a levar a efeito na freguesia de Vascões, 

conforme requerimento que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------  

Rui Miguel Rodrigues Dantas, residente na freguesia de Vascões, qualidade de titular do Processo de 

Obras Particulares LEDI 56/2020, relativo à obra de construção de uma moradia, na freguesia de 

Vascões, vem requerer a V. Exª de acordo com a línea d) o nº2 do Artº 9º do capitulo Il do Regulamento 

Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, se digne autorizar a redução da taxa devida pela 

emissão de Alvará de Licença de Construção.--------------------------------------------------------------------------  

Declara não ter beneficiado desta disposição regulamentar, por se tratar da sua primeira habitação e 

irá a efetuar através da reconstrução e ampliação de uma moradia que se encontra devoluta e sem 

condições de habitabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O técnico superior responsável da Divisão de Urbanismos informou que: “O presente pedido enquadra-

se na alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização 

e Edificação – 2010. O requerente declara tratar-se da sua primeira habitação e apresenta certidões 

comprovativas da AT. Poderão beneficiar de uma redução de 50% nas taxas devidas. Considero que 

o presente pedido poderá ser deferido, mas mediante deliberação fundamentada da Câmara Municipal.  

“Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica, e tendo em conta que 

se trata de construção destinada exclusivamente à primeira habitação do requerente, autorizar 

a redução do pagamento das taxas municipais de construção nos termos da alínea d) do n.º 2 

do artigo 9.º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação – 

2010, a levar a efeito na freguesia de Vascões, concelho de Paredes de Coura ao titular do 

processo de obras n.º LEDI 56/2020, Rui Miguel Rodrigues Dantas.  ---------------------------------------  

REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de requerimento de António José Dantas Barbosa 

e Liliana Patrícia Azevedo Cerqueira, para redução do pagamento taxas de construção a levar a 

efeito na União das Freguesias de Bico e Cristelo, conforme requerimento que se transcreve: --  
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António José Dantas Barbosa e Liliana Patrícia Azevedo Cerqueira, residentes na freguesia de 

Vascões, qualidade de titular do Processo de Obras Particulares LEDI 43/2021, relativo à obra de 

construção de uma moradia, na União das Freguesias de Bico e Cristelo, vem requerer a V. Exª de 

acordo com a línea d) o nº2 do Artº 9º do capitulo Il do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização 

e Edificação, se digne autorizar a redução da taxa devida pela emissão de Alvará de Licença de 

Construção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Declara não ter beneficiado desta disposição regulamentar, por se tratar da sua primeira habitação e 

irá a efetuar através da reconstrução e ampliação de uma moradia que se encontra devoluta e sem 

condições de habitabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O técnico superior responsável da Divisão de Urbanismos informou que: “O presente pedido enquadra-

se na alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização 

e Edificação – 2010. Os requerentes declaram tratar-se da sua primeira habitação e apresentam 

certidões comprovativas da AT. Poderão beneficiar de uma redução de 50% nas taxas devidas. 

Considero que o presente pedido poderá ser deferido, mas mediante deliberação fundamentada da 

Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica, e tendo em conta que 

se trata de reconstrução destinada exclusivamente à primeira habitação dos requerentes, 

autorizar a redução do pagamento das taxas municipais de construção nos termos da alínea d) 

do n.º 2 do artigo 9.º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e 

Edificação – 2010, a levar a efeito na freguesia de Vascões, concelho de Paredes de Coura ao 

titular do processo de obras n.º LEDI 43/2020, António José Dantas Barbosa e Liliana Patrícia 

Azevedo Cerqueira.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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


