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ABERTURA 

No dia seis 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, 

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

Foi deliberado, por unanimidade justificar a falta da Vereadora Maria José Brito Lopes Moreira, 

por impedimento imprevisto de última hora. ------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Vereador Venâncio Fernandes fez uma intervenção política com o seguinte teor: ---------------------------  

Senhor Presidente, senhores Vereadores:  -----------------------------------------------------------------------------  

No último verão, em campanha eleitoral, apresentei aos eleitores uma proposta a que chamei “Uma 

nova ordem nas Obras Públicas”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta proposta consiste na necessidade de um melhor planeamento das obras públicas, com especial 

realce para as da rede viária, por forma a que antes da concretização da obra, seja elaborado um plano, 

que vise a instalação de corredores subterrâneos, por onde possam passar futuramente infraestruturas 

de canalização de água, cabos elétricos, comunicações e outros que venham a tornar-se necessários. 

Eliminaremos desta forma, um cenário comum e regular que é o de após a concretização da 

pavimentação, assistirmos a nova intervenção sobre o tapete que acabou de ser colocado, com os 

inerentes transtornos para a comunidade, e deixando remendado aquilo que deveria ser um piso 

regular, para além dos custos operacionais. ----------------------------------------------------------------------------  

Alertei em simultâneo para a implementação de uma nova prática, que vise reduzir o emaranhado de 

cabos elétricos e comunicações que se vêm sobre as nossas habitações por todo o concelho. Esta 

nova prática tem início ao executar a anterior, que deve prever a substituição por cabos subterrâneos, 

todos os postes de iluminação publica, atualmente servidos por cabos aéreos. Melhorar a paisagem, 

embelezar o nosso território, executando com planeamento, com brio e preocupação estética. ----------  

Congratulo-me que em reunião deste executivo o Sr. Presidente tenha concordado com esta posição, 

e quero também congratular-me pela intervenção do líder da bancada socialista na última AM, onde 

exortou os senhores presidentes de junta, a embelezarem as suas freguesias, substituindo o quanto 

possível o alcatrão pela pedra.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Formulo votos de que 2022 seja o início desta nova era, com bom senso, envolvendo as comunidades, 

mas evitando cometer excessos como aqueles que foram cometidos nos anos 2000 no coração da 

nossa Vila.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presidente da Câmara: referiu que o assunto assomado pelo membro Manuel Monteiro na Assembleia 

Municipal de substituição do alcatrão por pedra, material mais estético e com menor impacto ambiental, 

é já uma ideia deste Executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Mas, tendo em conta que, o concelho de Paredes de Coura é composto por zonas com grandes 

declives, essa substituição nem sempre será viável. -----------------------------------------------------------------  

Relativamente ao embelezamento do território informou que foram feitas diversas obras de 

requalificação e de valorização de percursos, de tanques, fontanários, largos, espigueiros, abrigos de 

passageiros, em alguns lugares de freguesias do concelho e que espera que os presidentes de junta 

vejam nisso uma ideia a seguir e que colaborem para que os espaços fiquem mais atrativos. ------------  

Acerca do planeamento de obras públicas, informou que partilha destas preocupações e cada vez mais 

há maior planeamento para a execução das mesmas. Cada vez mais os diagnósticos são feitos antes 

das pavimentações, pois que estas só podem de ser feitas posteriormente à verificação do estado das 

condutas subterrâneas. Deu como exemplo o largo do cemitério municipal, onde já foram previstas as 

infraestruturas para futuramente se executar a rede da iluminação pública. Deixaram-se condutas 

subterrâneas para a passagem dos cabos. -----------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação das propostas de ata n.º 26/2021, da reunião ordinária de 23-12-2021, 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 26/2021, da reunião ordinária de 23-12-2021.  

BALANCETE  

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

ao dia 31-12-2021, 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: 5 358,47 € cinco mil trezentos e cinquenta e oito euros e quarenta e sete 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 93 785,77 
€ 

noventa e três mil setecentos e oitenta e cinco euros e setenta 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) 13 931,69€ treze mil novecentos e trinta e um euros e sessenta e nove 
cêntimos 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

“AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT – 2022-2024 - 91/21_S – RETIFICAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO” 

Ponto 03: Ratificação do despacho do Presidente da Câmara de Paredes de Coura de aprovação 

da retificação da minuta do contrato de “Aquisição e Renovação de licenças Microsoft – 2022-

2024 - 91/21_S”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara de aprovação 

da retificação da minuta do contrato de “Aquisição e Renovação de licenças Microsoft – 2022-

2024 - 91/21_S. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

APROVAÇÃO DAS ESCALAS DE TURNOS DE FARMÁCIAS 

PONTO 04: Tomar conhecimento da aprovação das escalas de turnos de farmácias pela ARS do 

Norte, conforme comunicação que se transcreve: ----------------------------------------------------------------  

“Incumbe-nos o Senhor Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, 

I.P.de informar V.ª Ex.ª que a Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. aprovou as escalas de 

turnos de farmácias para o ano de 2022, cumprindo, desta forma, o determinado no Artigo 3.º da 

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) 26 336,78€ vinte e seis mil trezentos e trinta e seis euros e setenta e oito 

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) 28 601,73 € vinte e oito mil seiscentos e um 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 
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Portaria n.º 277/2012 de 12 de setembro e respeitando as propostas formuladas pelas Associações do 

setor.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lamentando só agora nos ter sido possível enviar este e-mail, informamos que os referidos mapas de 

turnos estão disponíveis no Portal da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., através do 

http://www.arsnorte.min-saude.pt/farmacias/farmacias-de-servico-2022/#content ---------------------------------------------------------------  

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

 

UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURA DE PORTUGAL – PARCELA 5 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de aprovação de valores de 

indemnização de aquisição da parcela 5, 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: -----  

Enquadramento do pedido  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pretende-se a aprovação do valor de indemnização da parcela 5, necessária à execução do 

empreendimento"EN303 — Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3". A obra encontra-se 

inscrita no Plano de Intervenções na Rede (PIR). 2. 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 5 a área de 563m2, sendo o valor de indemnização de 1.520,10E, uma vez que se 

trata de um prédio cujo solo tem aptidão agrícola, com um valor unitário de 2,70€/m2. Contudo, nas 

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

RVAPRM que se anexa, nomeadamente, um muro de pedra solta e uma vedação de arame apoiada 

em esteios de granito. O valor unitário que se propõe, para cada uma destas benfeitorias, é o constante 

nas Bases de Avaliação do projeto aprovado. E, com essa valorização, os expropriados aceitam o 

seguimento do processo pela via amigável, o que é vantajoso para a Entidade Expropriante.  ----------  

Assim, o valor da indemnização que se propõe para a parcela 5 será de dois mil e setenta euros e dez 

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

 Valor do terreno: 563m2x 2,70€/m2 1.520,10€  ---------------------------------------------------------------  

 Muro de pedra solta: 35m x 0,50m x 20,00€/m2 350,00€ ---------------------------------------------------  

 Vedação em arame: 32m xlm x 4,00€/m2 128,00€ -----------------------------------------------------------  

 Esteios de granito: 8 x1,2m x 7,50€/m2 72,00€  --------------------------------------------------------------  

 TOTAL 2.070,10€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Concretização do pedido  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Face ao exposto, coloca-se à consideração a proposta de indemnização da parcela 5, que importa num 

total de indemnização de dois mil e setenta euros e dez cêntimos (2.070,10 €), ou seja, o encargo 

adicional é de quinhentos e cinquenta euros (550,00€).  ------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de indemnização da parcela 5, necessária 

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

que importa num total de indemnização de dois mil e setenta euros e dez cêntimos (2.070,10 €), 

ou seja, o encargo adicional é de quinhentos e cinquenta euros (550,00 €).  ----------------------------  

UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURA DE PORTUGAL – PARCELA 85, 85S 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de proposta de aprovação de valores de 

indemnização de aquisição da parcela 85, 85S, 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 

de Expropriação Total de Prédio Parcelas 85, 85S e 85S1  --------------------------------------------------------  

1. Enquadramento do pedido de acordo com o PAO 2019-2022 o orçamento de expropriações referente 

à obra em epígrafe está alocado à Direção de Gestão da Rede Rodoviária. -----------------------------------  

 2. Fundamentação/descrição da situação atual. No projeto aprovado por deliberação do Conselho de 

Administração da IP, de 04/07/2019, está previsto expropriar às parcelas 85 e 85S, as áreas de 

2.63m2e 391m2, respetivamente. Os valores unitários inicialmente aprovados para o terreno das 

parcelas, cuja aptidão é florestal, é de 1,00€/m2mas, foi proposta uma alteração do preço para 

2,00E/m2, tendo em consideração a localização (próximo de núcleo urbano) e o bom acesso rodoviário 

porque confronta com a Estrada Nacional 201. Foi ainda incluído o valor de um muro existente na 

parcela, benfeitoria identificada na VAPRM (anexa-se certidão e relatório). Resultou um valor total de 

indemnização de 5.823,00E, que foi aprovado em reunião ordinária da Câmara Municipal de Paredes 

de Coura, de 20 de julho de 2021 e, a 7 de agosto, pela IP-DRR. Porém, quando o expropriado foi 

informado deste montante indemnizatório veio referir que na resposta à RRDUPE comunicou que não 

aceitava o valor unitário inicialmente aprovado e pretendia a expropriação total do prédio, que possui a 

área matricial de 3.620m2, após correção de área. Alegava para tal que a parcela sobrante não tinha 

interesse económico, ou seja, não assegurava, proporcionalmente, o mesmo rendimento que detinha 

à data da DUP. IPP.MOD.003 Iv01 . ---------------------------------------------------------------------------------------  

Fizemos uma nova análise à situação, porque o expropriado informou que recorrerá à expropriação 

litigiosa se a IP, SA não aceitar a expropriação total do prédio. Verificamos que o sobrante confronta a 

poente com a EN 201 e a nascente com o restabelecimento desta Estrada, que ficará com urna largura 

média inferior a 25 metros e, que a serventia a construir em rampa, dado o desnível de mais de 2 

metros, será efetuada à custa da ocupação de uma área ainda razoável, pelo que na realidade nem 

toda a área sobrante com 1.166m2(3.620m2 — 2.063m2 — 391m2) terá o aproveitamento, 

proporcionalmente, anterior à DUP.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Atendendo a que se julga ser vantajoso para os interesses da Entidade Expropriante a expropriação 

total do prédio, vimos propor um valor indemnização de 8.155,00€, assim calculado:  ----------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 01/2022 Página 8 06-01-2022 
 

Valor do terreno da P 85: 2.063m2x 2,00€/m 4 126,00€ 

Valor do terreno do sobrante a nascente P 85S: 391m2x 2,00€/m2: 782,00€ 

Valor do terreno do sobrante a poente P 85 S1: 1.166m2x 2,00€/m2 2 332,00€ 

Valor do muro de vedação 915,00€ 

Total da indemnização 8 155,00€ 

Em resumo será um acréscimo de 2.332,00 €, que se propõe agora para aprovação superior, quantia 

inferior aos encargos de um processo litigioso que se alongará no tempo, com eventual aumento de 

custos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De mencionar que esta obra com acordo de gestão (protocolo) celebrado entre as 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 e é a Autarquia que suporta, 

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

3. Concretização do pedido -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, coloca-se à consideração a proposta de expropriação total do prédio, que importa 

num total de indemnização de oito mil cento e cinquenta e cinco euros (8.155,00 €), ou seja, um 

aumento de dois mil trezentos e trinta e dois euros (2.332,00 €), face ao aprovado que, se for tida por 

conveniente, será para submeter à aprovação do Município de Paredes de Coura. -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de expropriação total do prédio (parcelas 

85, 85S e 85S1), que importa num total de indemnização de € 8 155,00 (oito mil cento e cinquenta 

e cinco euros, ou seja, um aumento de € 2 332,00 (dois mil trezentos e trinta e dois euros), 

destinado à “Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3 (Nó de Sapardos — Paredes de 

Coura) . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL – PARCELA 17 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de proposta de aprovação revisão de valor de 

preço unitário - reclassificação parcela 17, 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) — Revisão de Valor de preço unitário - Reclassificação Parcela 17  --------------------------------  

1. Enquadramento do pedido  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Pretende-se a aprovação do valor de indemnização da parcela 17, necessária ao empreendimento da 

"EN 303 — Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3". Esta obra encontra-se inscrita no Plano 

de Intervenções na Rede (P IR).  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

a expropriação de parcelas de terreno para a execução deste empreendimento, nomeadamente a 

parcela 17, com a área de 1.268m2. De referir que, no decorrer dos contactos estabelecidos com alguns 

proprietários logo após a notificação da resolução de expropriar, fomos informados que houve terrenos 

que foram classificados como de aptidão florestal quando efetivamente são terrenos agrícolas, alguns 
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até com água de rega mas, porque estavam sem quaisquer culturas à data da elaboração do projeto, 

Bases de Avaliação e, posteriormente, aquando da realização da VAPRM por Perito da Lista Oficial, 

foram classificados como florestal.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Nas várias deslocações efetuadas aos prédios verificamos que se justifica retificar a classificação 

desses solos, pelo que se apresentou uma proposta para os reclassificar, enviando a Inf-006- 2606990-

2020. Pese embora outras parcelas estivessem nas mesmas condições não foram na altura visadas 

com esta reavaliação uma vez que não foram apresentados os documentos essenciais para se dar 

seguimento ao processo, desconhecendo-se até se correria pela via amigável. ------------------------------   

Atendendo a que já foram entregues os documentos em falta no processo da parcela 17, pretendemos 

chegar a acordo com os quatro proprietários do prédio e concluir o processo de expropriação amigável. 

Assim, vimos propor para aprovação superior que o solo desta parcela 17 seja indemnizado como de 

aptidão agrícola a 2,70€/m2e não como florestal a 1€/m2, mantendo-se a igualdade de tratamento entre 

todos os interessados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como acima se mencionou a área a expropriar à parcela 17 é a de 1.268m2 resultando o seguinte valor 

de indemnização de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.268m2x 2,70€/m2= 3.423,60€  -------------------------------------------------------------------------------------------  

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 IF, S.A. a condução de todo o processo expropriativo, mas será a Autarquia a 

suportar, na totalidade, todas as despesas relativas às expropriações. Esta proposta deverá, por isso, 

ser encaminhada para a Autarquia para conhecimento deste encargo adicional e posterior validação.   

3. Concretização do pedido  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, coloca-se à consideração esta proposta que se for tida por conveniente será para 

submeter à aprovação do Município de Paredes de Coura, esclarecendo que o valor do encargo 

adicional será de dois mil cento e cinquenta e cinco euros e sessenta cêntimos (2.155,60 €).  -----------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de revisão de valor de preço unitário da 

parcela 17, com um encargo adicional de € 2 155,60 (dois mil centos e cinquenta e cinco euros 

e sessenta cêntimos), destinado à “Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3 (Nó de 

Sapardos — Paredes de Coura). -----------------------------------------------------------------------------------------  

UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL – PARCELA 83, 83S1 e 83S2 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de proposta de aprovação de valor de 

indemnização das parcelas 83, 83S1 e 83S2, 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:  ----  

EN 303 — LIGAÇÃO DO PARQUE EMPRESARIAL DE FORMARIZ À A3 — Aprovação de Valor de 

Indemnização — Parcela 83  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Enquadramento do pedido  --------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o PAO 2019-2022 o orçamento de expropriações referente à obra em epígrafe está 

alocado à Direção de Gestão da Rede Rodoviária.  ------------------------------------------------------------------  
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2. Fundamentação/descrição da situação atual ----------------------------------------------------------------------  

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

a expropriação de parcelas de terreno para a execução deste empreendimento entre as quais a parcela 

identificada pelo n.° 83, que possui uma área de 2.422m2. ---------------------------------------------------------  

No decorrer dos contactos estabelecidos desde a notificação da resolução de expropriar, alguns 

proprietários manifestaram o seu desagrado face aos valores inicialmente propostos, uma vez que os 

seus prédios possuem localização mais privilegiada, por confinarem com vias infraestruturadas. É o 

caso do prédio de onde se destaca a parcela 83 que se desenvolve ao longo da EN 201 em cerca de 

70 metros, estrada pavimentada a betuminoso que faz ligação a Valença a 15 km e saída para Espanha, 

pelo que se entende considerar estes terrenos mais valorizados, sem paralelo ao de outras parcelas 

expropriadas, cuja indemnização aprovada se baseou no mesmo valor unitário de 1,00€/m2.  ----------  

Ressarcir o terreno dos expropriados da P83, admitindo que o valor unitário para se calcular a justa 

indemnização é o de 1,00€/m2 não nos parece correto, mesmo sendo de aptidão florestal.  -------------  

Não temos quaisquer dúvidas que em processo litigioso esse valor aumentaria e, logo à partida haveria 

que pagar os encargos com os Árbitros que nunca serão inferiores a dois mil euros.  ----------------------  

Para além do referido, verificamos que o projeto de expropriações aprovado não identifica nem avalia 

quaisquer benfeitorias que existem na parcela, mas os muros de vedação em pedra, estão 

mencionados no RVAPRM elaborado pelo Perito da Lista Oficial do T. da Relação de Guimarães, que 

se anexa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

São muros de pedra solta, de meação, mas pela fotografia que faz parte do relatório não nos parecem 

em "mau estado de conservação" e tendo em conta o valor das bases de avaliação aprovadas de 

20,00€/m2, admite-se serem valorizados a 15,00€/m2:  ------------------------------------------------------------  

 -------- (25,00m x 1,40m) / 2 x 15,00€/m2= 262,50€.  -----------------------------------------------------------------  

Considera-se a parcela/prédio bem localizada, existindo nas imediações um edifício de características 

industriais "Doureca", um Mini Mercado / Café, uma estação de serviços de motos, uma bomba de 

abastecimento de combustíveis, a conhecida Igreja de São Bento da Porta Aberta, o Polidesportivo de 

Cossourado, a Casa de Alojamento de São Bento da Porta Aberta, entre outros, logo inserida em núcleo 

urbano com alguma expressão, justificando-se uma reanalise ao valor unitário aprovado.  ---------------  

Neste sentido, entende-se ser vantajoso para a entidade expropriante atribuir uma valorização do valor 

unitário, propondo-se uma alteração de 1,00E/m2para 2,00E/m2, resultando para o valor do terreno da 

parcela o seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2.422m2x 2,00E/m2= 4.844,00€ -----------------------------------------------------------------------------------  

Convém referir que este valor unitário de 2,00E/m2, foi aprovado pela Autarquia de Paredes de Coura 

para o terreno da parcela confinante a P85, conforme Certidão da Ata n°15/2021, que se anexa e, pelo 

princípio da igualdade que sempre norteia a entidade expropriante, devemos conceder o mesmo 

tratamento sendo o mais correto aquele valor unitário.  -------------------------------------------------------------  

Os expropriados aceitam-no, mas mesmo assim ainda pretendem a expropriação total do prédio que 

possui 3.240m2, uma vez que o sobrante com 818m2, fica dividido em duas sub-parcelas, urna ao 

longo da EN 201 com 610m2 e outra a nascente do novo restabelecimento da EN 201, que pelo seu 

formato triangular não permite manter um aproveitamento florestal rentável. ----------------------------------  
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Mais se informa que a serventia ao prédio era efetuada por um caminho existente a nascente e não 

diretamente para a Estrada Nacional.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Após a expropriação para se aceder à parte sobrante confinante com a EN201 e porque está situada a 

cota superior, seria necessário construir um acesso que ainda diminuiria a área de exploração.  --------  

Esse acesso será da responsabilidade da entidade expropriante que o executaria no decorrer dos 

trabalhos da obra, encargo que não estando previsto teria um ónus acrescido ou, se indemnizaria os 

expropriados, e essa quantia era acrescida à indemnização.  -----------------------------------------------------  

Contudo, essa serventia para a EN201 numa zona próxima da Rotunda a construir levaria, sem dúvida, 

a uma pedra de segurança para quem circulará na via.  ------------------------------------------------------------  

Atendendo a que a propriedade está vedada a nascente, com muro de características idênticas ao 

acima descrito e como tal benfeitoria consta no RVAPRM, propõe-se a sua indemnização, de onde 

resulta um valor de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------  (90,00m x 1,40m) /2 x 15,00€/m2 = 945,00€.  ----------------------------------------------------------------  

Com esta aprovação pretende-se chegar a acordo com os proprietários e concluir o processo de 

expropriação amigável, face aos encargos elevados que se suportaria numa expropriação litigiosa. Em 

resumo, o valor total de indemnização do prédio, que engloba a área sobrante de 818m2 e as 

benfeitorias nele existentes que ora se propõe para aprovação é de 7.687,50€.  -----------------------------  

Resulta, pois, um encargo adicional com a indemnização de 5.265,50E, devidamente discriminada no 

quadro seguinte:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
PARCELA 

ÁREA A 
EXPROPRI
AR (M2)  

VALOR 
INDEMNIZAÇÃO 
APROVADO (€)  

VALOR 
INDEMNIZAÇÃ
O PROPOSTO 

BENFEITORIAS 

VALOR 
TERRENO 
PROPOSTO 

VALOR 
INDEMNIZA

ÇÃO 
PROPOSTO 

(€)  

DIFERENCIAL 
DE VALOR (€)  

83 2 422 2 422,00 262,50 4 844,00 5 106,50 2 454,00 

83 S1 610 -- -- 1 220,00 1 220,00 555,00 

83 S2 208 --- 945,00 416,00 1 361,00 360,00 

Total 3 240 2 422,00 1 207,50 6 480,00 7 687,50 5 265,50 

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 deverá ser 

encaminhada para a Autarquia para conhecimento deste encargo adicional e posterior validação do 

encargo que assumirá.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concretização do pedido  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, coloca-se à consideração esta proposta que se for tida por conveniente será para 

submeter à aprovação do Município de Paredes de Coura e o valor de indemnização adicional das 

parcelas 83, 83S1 e 83S2 será de cinco mil duzentos e sessenta e cinco euros e cinquenta cêntimos 

(5.265,50€). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de valor de indemnização adicional das 

parcelas 83, 83S1 e 83S2, no valor de € 5 265,50 (cinco mil duzentos e sessenta e cinco euros e 

cinquenta cêntimos) destinadas à “Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3 (Nó de 

Sapardos — Paredes de Coura). ----------------------------------------------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E ARQUITETURA 

REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de requerimento de João Brandão Rodrigues, para 

redução do pagamento taxas de construção a levar a efeito na freguesia de Padornelo, conforme 

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

João Brandão Rodrigues, residente na União das freguesias de Cossourado e Linhares, qualidade de 

titular do Processo de Obras Particulares LEDI 16/21, relativo à obra de construção de uma moradia, 

na freguesia de Padornelo, vem requerer a V. Exª de acordo com o nº2 do Artº 9º do capitulo Il do 

Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, vem requerer a V. Ex. e 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, 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 Padornelo, concelho de Paredes de Coura ao titular do processo de obras 

n.º LEDI 16/2021, João Brandão Rodrigues, residente na União das freguesias de Cossourado e 

Linhares, considerando tratar-se de construção destinada exclusivamente à primeira habitação 

permanente do próprio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2022  

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação da proposta de constituição de fundos de maneio, para o ano 

de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Proposta de constituição dos fundos de maneio, para os anos de 2022, para fazer face a pequenas despesas 

diárias com carácter de urgência nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de janeiro, e ulteriores 

alterações, diploma que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), a seguir 

discriminados: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presidência – (Vítor Paulo Gomes Pereira): € 650,00 (seiscentos e cinquenta euros): € 250,00 (combustíveis) e 

€ 400,00 (despesas de representação). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Tiago Manuel Pereira da Cunha): € 200,00 (duzentos euros): € 100,00 (combustíveis) e € 100,00 

(despesas de representação). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Maria José Brito Lopes Moreira): € 200,00 (duzentos euros): € 100,00 (combustíveis) e € 100,00 

(despesas de representação). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vereação – (Vitor Rosas Silva): € 100,00 (cem euros): € 50,00 combustíveis e € 50,00 despesas de representação. 

Divisão Administrativa e Financeira – (Ana Clara Ribeiro de Carvalho): € 200,00 (duzentos euros): € 50,00 para 

despesas de comunicações; € 50,00 para consumos de secretaria; € 50,00 para a aquisição de bens não 

duradouros e € 50,00 para aquisição de serviços diversos. ------------------------------------------------------------------------  

Divisão de Educação, Cultura e Ação Social – (Maria Joana Pinto Rodrigues): € 400,00 (quatrocentos euros): 

€ 300,00 para aquisição de bens não duradouros e € 100,00 para aquisição de serviços diversos. ---------------------  

Divisão de Obras e Serviços – (José Miguel Guerreiro dos Santos): € 400,00 (quatrocentos euros): € 200,00, 

destinado a aquisição de serviços e € 200,00 para a aquisição de bens não duradouros. ---------------------------------  

Divisão de Urbanismo e Ambiente – (Maria da Conceição Gonçalves Alves): € 150,00 (cento e cinquenta euros): 

€ 100,00 para a aquisição de bens não duradouros e € 50,00 para consumos de secretaria. -----------------------------  

Os fundos de maneio serão repostos no final do ano de 2022 e reconstituídos no início do ano de 2023. ------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de constituição dos fundos de maneio 

acima referidos, bem como os respetivos valores, para o ano de 2022, para fazer face a pequenas despesas 

diárias com carácter de urgência, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de janeiro, e 

ulteriores alterações, diploma que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais. --------  

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


