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Ata n.º 08/2022 da reunião ordinária realizada no dia 19 de abril de iniciada às 10h30m e concluída às 11h30. 
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ABERTURA 

No dia dezanove do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, no edifício dos Paços do Concelho e sala de 

sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira, 

estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, Venâncio 

Fernandes e Vítor Manuel Rosas da Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 07/2022, da reunião ordinária de 31-03-2022, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 07/2022, da reunião ordinária de 31-03-2022. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 14-

04-2022, 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 

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: 5 712,34 € cinco mil setecentos e doze euros e trinta e quatro cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 166 931,09 
€ 

cento e sessenta e seis mil novecentos e trinta e um euros e 
nove 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) 34 307,66 € trinta e quatro mil trezentos e sete euros e sessenta e seis 
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) 40 110,62€ quarenta mil cento e dez euros e sessenta e dois cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 104 679,14€ cento e quatro mil seiscentos e setenta e nove euros e catorze 
cêntimos 

Conta n.º0018/14824607312 – (BST) € 
 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 
cêntimos  
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

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

PAREDES DE COURA - 02/22_E” - ADJUDICAÇÃO 

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação da proposta de relatório final para adjudicação da empreitada 

por concurso público de “COURAlogia - Qualificação das Experiências de Turismo Náutico no Minho – Rio 

Coura/ Paredes de Coura - 02/22_E” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concurso público (com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos (doravante 

CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na versão em vigor). --------------------------------------  

Relatório final (elaborado de acordo com o art.º 147.º do Código dos Contrato Públicos (adiante designado CCP), 

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

Designação do Júri do Procedimento: 
Deliberação da Câmara Municipal de 03-03-2022 
Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo 
1.º Vogal: Sofia Lages de Carvalho 
2.º Vogal: Helena Susana Barbosa Sousa 
(suplente) 

Data da reunião: 05 de abril de 2022 

Audiência prévia: 28 de março de 2022 

Preço base: 299.929,23 € (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 art.º 147.º do CCP, o júri do procedimento procedeu à audiência prévia escrita dos 

concorrentes, fixando um prazo de 5 dias úteis. Para o efeito, todos os concorrentes foram notificados do Relatório 

Preliminar, no dia 28-03-2022. Não foram apresentadas reclamações por parte dos concorrentes em sede de 

audiência prévia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com fundamento no supra exposto e nos factos constantes do Relatório Preliminar, o júri delibera, por 

unanimidade, manter o teor das deliberações constantes do Relatório Preliminar: -------------------------------------------  

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, nºs 2 e 3, ambos do CCP: ------------------------------------------------------------  

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) 15 665,25€ quinze mil seiscentos e sessenta e cinco euros e vinte e cinco 
cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 
 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 2 850,64€ dois mil oitocentos e cinquenta 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) 

10 093,08€ dez mil e noventa e três euros e oito cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 300 097,18 € trezentos mil e noventa e sete euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 592 865,17€ um milhão quinhentos e noventa e dois mil oitocentos e 
sessenta e cinco euros e dezassete cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 623 342 ,38 € seiscentos e vinte e três mil trezentos e quarenta e dois euros e 
trinta e oito cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 69 134,97 € sessenta e nove mil cento e trinta e quatro euros e noventa e 
sete cêntimos 
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a) ProdigiPadrão Construção, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Lusimapa, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) José Brito Faria, Gabinete de Gestão Territorial Unipessoal, Lda. -------------------------------------------------------  

 

2. Propor a seguinte ordenação das propostas, tendo em consideração o critério de adjudicação estabelecido no art.º 

18.º do Programa de Procedimento: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ordenação Concorrente Valor global 

1º ProdigiPadrão Construção Lda 289.550,14 € 

2º José Brito Faria, Gabinete de Gestão Territorial Unipessoal, Lda 289.703,30 € 

3º Lusimapa, Lda 299.585,61 € 

 
Propor que a intenção de adjudicação desta empreitada seja manifestada à concorrente ProdigiPadrão Construção 

Lda., pelo valor de 289 550,14 € (duzentos e oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta euros e catorze cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa em vigor e que seja aprovada a minuta do contrato 

Paredes de Coura, 05 de abril de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação da empreitada por concurso público de 

“COURAlogia - Qualificação das Experiências de Turismo Náutico no Minho – Rio Coura/ Paredes de Coura 

- 02/22_E” à concorrente ProdigiPadrão Construção Lda., pelo valor de 289 550,14 € (duzentos e oitenta e 

nove mil quinhentos e cinquenta euros e catorze cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, bem como 

a minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO – 30/21_E – ADITAMENTO AO CONTRATO  

PONTO 04: Ratificação do despacho do Presidente da Câmara de aprovação da minuta da adenda ao 

contrato de empreitada de “Reabilitação da Escola Básica do 1º Ciclo de Paredes de Coura – 30/21_E”, que 

se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -------------------------------------------------------------------------  

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

adenda ao contrato de empreitada de “Reabilitação da Escola Básica do 1º Ciclo de Paredes de Coura – 

30/21_E”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO – 30/21_E – ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO 

PLURIANUAL  

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de autorização prévia da Assembleia Municipal 

para a assunção do compromisso plurianual decorrente da celebração dos contratos de empreitada, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação em vigor, para Reabilitação da Escola 

Básica do 1.º Ciclo de Paredes de Coura - 30/21_E. ------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Que é prioridade deste Município o investimento no ensino, na formação profissional e no reforço 

das competências, assim como na aprendizagem ao longo da vida através do desenvolvimento 

das infraestruturas de formação e ensino; ---------------------------------------------------------------------  

b) Que é notória a necessidade de reabilitar o conjunto de edifícios que constituem a infraestrutura 

educativa da Escola Básica do 1º Ciclo de Paredes de Coura, tendo em consideração o estado 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 08/2022 Página 6 19-04-2022 
 

atual do equipamento, que evidencia alguma degradação, deterioração de revestimentos 

exteriores e interiores, anomalias nas coberturas existentes e infiltrações em paredes e 

pavimentos exteriores; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Que, em 10-01-2022, este Município viu aprovada a candidatura “Reabilitação da Escola Básica 

da Vila de Paredes de Coura”, apresentada ao Aviso n.º NORTE-73-2016-02 - Desenvolvimento 

das infraestruturas de formação e ensino - infraestruturas educativas para o ensino escolar 

(ensino básico e secundário); ------------------------------------------------------------------------------------  

d) Que essa candidatura visa a reabilitação do equipamento escolar, dando resposta às patologias 

detetadas no edifício (no seu interior e exterior), sendo essa reabilitação considerada 

imprescindível pelas patologias que o edifício apresenta. Vem, por isso, colmatar uma situação 

deficitária e contribuir para a melhoria geral das condições para educação, incrementando 

igualmente, pela melhoria dos espaços exteriores, a capacidade de acolhimento de crianças 

com deficiência ou incapacidade. --------------------------------------------------------------------------------  

e) A abertura de concurso público, em maio de 2021, para adjudicação dos trabalhos da referida 

empreitada, com um preço base de 908.871,72€ (novecentos e oito mil oitocentos e setenta e 

um euros e setenta e dois cêntimos), acrescido do IVA;  -------------------------------------------------  

f) Que a intenção de adjudicação por parte do município foi notificada ao concorrente, em 24-01-

2022, pelo valor contratual de 808.722,29€ (oitocentos e oito euros setecentos e vinte e dois 

euros e vinte e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal;-------------------------------------------  

g) Que, para efeitos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho, tendo em conta que o prazo de execução global da empreitada é de 

300 (trezentos) dias, o compromisso em causa tem natureza plurianual; ------------------------------  

h) O preço contratual anteriormente mencionado, os encargos resultantes da referida empreitada 

não deverão exceder, previsivelmente, em cada ano económico, os seguintes montantes, aos 

quais acresce IVA à taxa em vigor, para 2022 e 2023: 423.391,226 € e 385.331,064€, 

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

i) - Que, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da  Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das 

Entidades Públicas, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos 

de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 

e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, depende de autorização prévia da 

assembleia municipal, quando envolvam entidades da administração local; --------------------------  

j) - Que a autorização prévia da assembleia municipal é crucial para estabelecer o vínculo contratual 

e submeter esses contratos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas; -----------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Submeter à autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção do compromisso plurianual decorrente da 

celebração do contrato da empreitada “Reabilitação da Escola Básica do 1.º Ciclo de Paredes de Coura - 30/21_E”, 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação em vigor. -------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, submeter à autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção do 

compromisso plurianual decorrente da celebração do contrato de empreitada, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2021 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação dos Documentos de Prestação de Contas da Câmara 

Municipal, do ano de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foram presentes os Documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal, cujos movimentos 

financeiros efetuados durante o ano de 2021 correspondem aos seguintes valores: ----------------------------------------  

 -------- Movimento Orçamental:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Receitas arrecadadas no valor de € 12 912 230,91, acrescido do saldo da gerência anterior no valor de 

€ 1 601 835,17, o que perfaz a quantia de € 14 514 066,08. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Foram efetuados pagamentos no valor de € 13 165 599,64, pelo que transitou para a gerência do ano 

seguinte o valor de € 1 348 466,44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em operações de tesouraria foram efetuados recebimentos no valor € 276 721,70, aos quais acresce o 

saldo da gerência anterior no valor de € 740 505,05, perfazendo o valor de € 1 017 226,75. -----------------------------  

 -------- Foram efetuados pagamentos de € 263 962,42, pelo que transitou para a gerência seguinte a quantia de 

€ 740 505,05. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As demonstrações financeiras apresentam um resultado líquido de € (-)687 038,19, que será transferido para 

resultados transitados de períodos anteriores. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo Municipal deliberou, por maioria com a abstenção do Vereador Venâncio Fernandes, que 

apresentou a declaração de voto que se transcreve no final, aprovar todos os documentos de Prestação 

de Contas relativos ao ano financeiro de 2021, que se encontravam integral e tecnicamente elaborados. 

Estavam presentes o presidente da Câmara Vítor Paulo Gomes Pereira e os vereadores: Tiago Manuel 

Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, Venâncio Fernandes e Vítor Manuel Rosas da Silva. ----  

Mais se deliberou que os referidos documentos se dão por transcritos na presente ata e ficam arquivados 

no serviço de Contabilidade, depois de rubricados por todo o Executivo e disponíveis para consulta 

quando, para tal, forem solicitados.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi também deliberado submeter os documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal nos 

termos do nº alínea l), nº 2, artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e alínea ww) do nº 1 do art.º 33º 

da mesma Lei, bem como remetê-los ao Tribunal de Contas, para efeitos de fiscalização, nos termos da 

alínea ww) do nº 1 do art.º 33º da Lei nº 75/2013, referida e dos artigos 51º e 52º da Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto, na redação dada pela Lei nº 20/2015, de 9 de março. -----------------------------------------------------------------  

 

Declaração de voto do Vereador Venâncio Fernandes: “A análise de qualquer ato de gestão, independentemente 

dos diversos considerandos, resume-se na essência ao resultado líquido do exercício.  ----------------------------------  

No documento apresentado está inscrito o valor de (-687 038,19 €). ------------------------------------------------------------  

Atendendo às circunstâncias em que o exercido decorreu, o ano de 2021 com a instabilidade resultante da situação 

pandémica que se viveu, será atenuante suficiente para que o meu voto não seja de rejeição, mas sim de 

abstenção, apelando ao restante executivo para que, durante o ano de 2022, seja feito um esforço no sentido de 

imprimir ao exercício corrente um sentido que vá de encontro às necessidades do concelho e da sua população 

em termos de emprego, mas também em termos económicos; privilegiando investimentos que contribuam para o 

fortalecimentos do comércio local, do incremento do turismo, da problemática da habitação como fator de fixação 

e captação de população, assim como um cuidado especial com a ação social e a saúde.” ------------------------------  

 
O Presidente da Câmara disse ser tendência de os executivos terem grandes orçamentos em que apenas só 

conseguem taxas de execução de 60% e nem sequer chegam a cumprir as determinações do Tribunal de Contas 
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que exige taxas de execução acima dos 80%. As contas do município de Paredes de Coura são reais, e cumprem 

objetivos de anos anteriores que vão mudar a face do concelho: a ampliação da Zona Industrial de Formariz com 

a criação de condições para a instalação de novas fábricas que vão gerar novos empregos, a nova zona industrial 

em Linhares, a distribuição de gás natural.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura está no bom caminho e na realidade não descura a realidade e a vida quotidiana das pessoas 

estando prevista a criação de habitação com rendas compatíveis para os agregados familiares e o apoio na 

execução de obras em habitação própria. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA  

PONTO 07: Ratificação do despacho do Presidente da Câmara de pedido de interrupção de trânsito normal 

em via pública para passagem de camião (40 toneladas), para descarga, na Rua das Cerdeiras, em 

Agualonga, no dia 06-04-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Presidente da Câmara de pedido de interrupção 

de trânsito normal em via pública para passagem de camião (40 toneladas), para descarga, na Rua das 

Cerdeiras, em Agualonga, no dia 06-04-2022. ---------------------------------------------------------------------------------------  

RECEITA DE BILHETEIRA PARA AS VITIMAS DA GUERRA NA UCRANIA 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de proposta de angariação de fundos para as vítimas da 

Ucrânia, designadamente a receita de bilheteira dos espetáculos a realizar no Centro Cultural de Paredes 

de Coura, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Paredes de Coura mobiliza-se na campanha de angariação de fundos para as vítimas da Ucrânia.  

Neste sentido, para além da promoção de recolha de alimentos e bens de primeira necessidade em colaboração 

com a CIM Ato Minho vai promover um conjunto de espetáculos musicais com: Salvador Sobral, Estilhaços e 

CouraVoce, e Criatura em que a totalidade da receita na venda dos ingressos dos espetáculos reverte a favor das 

vítimas da guerra na Ucrânia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dia 22 de Abril Salvador Sobral – bilhete 5€  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Dia 23 de Abril – Estilhaços - bilhete 5€  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dia 25 de Abril – Criatura - bilhete 5€  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de angariação de fundos e de que a receita da 

bilheteira dos espetáculos a realizar nos dias 22, 23 e 25 de abril, no Centro Cultural de Paredes de Coura 

reverta, na totalidade, a favor das vítimas da guerra na Ucrânia. ------------------------------------------------------------  

UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL – PARCELA 34 e 42  

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de proposta de valor de indemnização das parcelas 34 e 42, 

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  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Pretende-se a aprovação dos valores de indemnização das parcelas 34, com o sobrante e da 42, necessárias 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 (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 34 a área de 1.076m2, sendo o valor de indemnização de 1.076,00€. A área total do artigo é de 1.130m2 
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pelo que o expropriado pretende a expropriação total do prédio, que iremos propor porque se trata de incluir uma 

área muito reduzida de 54m2. À parcela 42 a área a expropriar é de 151m2 e, o valor de indemnização aprovado 

é de 151,00€. A aptidão do solo destes dois prédios é a florestal e, o valor unitário proposto e acordado, é de 

1,00€/m2. Contudo, nas Bases de Avaliação do projeto não foram incluídos os muros de pedra solta existentes 

nas parcelas, muros que também não estão mencionados no RVAPRM que se anexam, mas são visualizados de 

alguma forma nas fotografias, embora com pouca nitidez.  ------------------------------------------------------------------------  

O perito refere que não há benfeitorias relevantes, ou seja, um muro de pedra solta, usual nas divisões de alguns 

prédios de natureza florestal, não foi, quiçá, entendido como tendo qualquer valor indemnizatório. Porém, nas 

bases de avaliação estes tipos de muros são considerados. De referir que os expropriados não reclamaram desta 

omissão, quando receberam as cartas a notificar o relatório da vistoria. Quando a signatária iniciou a análise dos 

processos de expropriação ainda pendentes promoveu reuniões no estaleiro e, nessa altura foi confrontada com 

esta questão e. ambos informaram que o Perito viu o muro em cada uma das parcelas e, foi chamado à atenção 

para essa vedação. Esclareci que faria o possível, mas serem ressarcidos dessa benfeitoria, propondo 

superiormente a valorização dos muros existentes nas parcelas, tendo em consideração as fotografias dos 

relatórios. Assim, o valor unitário que se propõe é o constante nas Bases de Avaliação do projeto aprovado, 20€/m2 

e a extensão foi medida na planta parcelar e seguindo informação dos interessados. Com o acréscimo do respetivo 

valor de indemnização, os expropriados aceitam a via amigável, o que é vantajoso para a Entidade Expropriante, 

porque concluímos mais dois processos. Assim, os valores que se propõem para aprovação superior, são os 

seguintes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela 34  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Valor do terreno: 1.076m2 x 1,00€/m2 ----------------------------------------------- 1.076,00€ --------------------------------------  

Muro de pedra solta a sul: 39m x 0,50m x 20,00€/m2 ---------------------------390,00€  ----------------------------------------  

TOTAL -------------------------------------------------------------------------------------- 1.466,00€  --------------------------------------  

Parcela 42  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Valor do terreno: 151m2 x 1,00€/m2 -------------------------------------------------- 151,00€  --------------------------------------  

Muro de pedra solta a nascente: 48m x 0,50m x 20,00€/m2 --------------------480,00€ ---------------------------------------  

TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------- 631,00€ ---------------------------------------  

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

Esta proposta de indemnização deverá ser encaminhada para a Autarquia para conhecimento e posterior validação 

do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 Face ao exposto, coloca-se à consideração as propostas de indemnização da parcela 37, que importa num total de 

indemnização de mil quatrocentos e sessenta e seis euros (1.460,00€) e da parcela 42 no valor de seiscentos e trinta 

e um euros (631,00). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que o encargo adicional será de oitocentos e setenta euros (870,00€). ---------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar as propostas de indemnização da parcela 34, que importam num 

total de indemnização de 1 466,00€ (mil quatrocentos e sessenta e seis euros), e da parcela 42 no valor de 

€ 631,00 (seiscentos e trinta e um euros), conforme comunicação apresentada pelo Gestor da Unidade de 

Expropriações, Departamento de Expropriações e Cadastro supratranscrita. ---------------------------------------------   
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PROTOCOLO COM A RITMOS 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de protocolo entre o Município e a RITMOS – Agenciamento 

e Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante: -----  

O MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito publico equiparada a pessoa coletiva nº 506 632 938, 

adiante designada por primeira outorgante; e a ----------------------------------------------------------------------------------------  

RITMOS - AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ARTISTAS E ESPECTÁCULOS, Lda., pessoa coletiva nº 504 195 360, 

representada por João Alberto Mendes Vieira de Carvalho, sócio-gerente, doravante designada por segunda outorgante; -----------  

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

1. O "Festival de Paredes de Coura" é o maior evento musical, cultural e económico da região norte, representando para o 

concelho de Paredes de Coura uma oportunidade de afirmação do território que traduz uma identidade de modernidade 

e abertura ao Mundo que, ao longo dos últimos 30 anos, tem vindo a alastrar a todos os setores de atividade; 

2. O "Festival de Paredes de Coura", mais do que um evento cultural, é um agente dinâmico de criação de riqueza que 

abrange todos os setores económicos, da restauração ao alojamento turístico e local (do próprio concelho e dos 

concelhos vizinhos), passando pelo comércio e serviços, transportes e banca, e que ultrapassa os limites cronológicos 

do próprio festival e se projeta ao longo de todo o ano;------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O "Festival de Paredes de Coura" estimula e criatividade dos courenses e é um elemento fundamental de ligação com a 

diáspora, contribuindo para o aprofundamento da ligação ao território por partes das gerações mais jovens favorece a 

inversão da conjuntura de desertificação que é hoje um problema nacional; ------------------------------------------------------------  

4. O "Festival de Paredes de Coura" alcançou uma grande dimensão, nacional e internacional que, além de exigir uma 

capacidade organizativa reforçada e um enquadramento jurídico-organizacional mais responsabilizante, multiplicou os 

efeitos promocionais do município e da região. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea ff) artigo 33° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, 

"promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica 

de interesse municipal"; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. A RITMOS é detentora do conhecimento e da experiência da realização do "Festival de Paredes de Coura", estando 

associada à iniciativa da sua realização desde a primeira edição e assegura a identidade musical, com um público alvo 

claramente definido e, comprovadamente, de sucesso. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

1º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

molde a potenciar os resultados das suas ações na realização do "Festival de Paredes de Coura" para o ano de 2022. 

2ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As ações de cooperação estendem-se aos vários domínios necessários à realização de um festival com a dimensão do 

"Festival de Paredes de Coura" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1ª outorgante obriga-se a autorizar que a área correspondente à praia fluvial do Tabuão seja utilizada para a realização 

do Festival e a efetuar os trabalhos e atos preparatórios necessários, designadamente garantir: --------------------------------  

 os meios e as estruturas necessárias para a montagem de vedações; -----------------------------------------------------  

 a instalação de chuveiros e lava-loiças para apoio ao campismo; -------------------------------------------------------------  

 a execução de acessos e recolha de resíduos sólidos; ---------------------------------------------------------------------------  

 o apoio médico que abranja o campismo e a assistências aos espetáculos; ----------------------------------------------  

 a colocação das instalações sanitárias do recinto e respetiva limpeza;  -----------------------------------------------------  

 a instalação do backstage;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 instalação da Rede Elétrica, distribuição de energia e iluminação.  -----------------------------------------------------------  
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A 1ª outorgante compromete-se ainda a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) 1- Atribuir uma comparticipação financeira ao evento no valor de € 80 000,00 (oitenta mil euros). ----------------------------------  

b) 2- A comparticipação financeira a que se refere a cláusula anterior será entregue à 2ª outorgante do seguinte modo: 

c) € 50 000,00 euros, no ato de assinatura deste protocolo; -----------------------------------------------------------------------------------------  

d) € 30 000,00 euros, até 5 (cinco) dias úteis, após a realização do festival. --------------------------------------------------------------------  

e) 3- Aos valores do número anterior acresce IVA à taxa em vigor. -------------------------------------------------------------------------------  

f) - 4- As condições de pagamento acima estipuladas foram estabelecidas de acordo com a disponibilidade financeira desta 

autarquia à luz da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei 

nº 127/2012, de 21 de junho, que estabelece os procedimentos para a aplicação da referida Lei). ------------------------------  

5ª -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1- A 2ª outorgante obriga-se a organizar o Festival, competindo-lhe, nomeadamente: -------------------------------------------------------------  

a) a definição e orientação artística; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) a contratação de bandas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) a promoção e publicidade do evento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) a organização. global e específica do evento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) o aluguer dos equipamentos e estruturas necessárias (palco, som, campos de apoio, etc.);------------------------------------------  

f) - garantir a segurança dos recintos e envolvente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- A 2ª outorgante compromete-se a incluir o logótipo da Câmara Municipal e a referência ao seu apoio em todos os instrumentos 

e materiais promocionais, bem como a atribuir um espaço promocional destinado ao concelho de Paredes de Coura, num local 

privilegiado do recinto, com a área não inferior a 20 m2.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6ª -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tendo em vista assegurar o cumprimento dos princípios consignados neste protocolo e a gestão da sua aplicação prática, 

será criada uma comissão de acompanhamento, constituída por quatro elementos, dois em representação da RITMOS 

e dois em representação da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A comissão de acompanhamento efetuará reuniões ordinárias regularmente e extraordinárias sempre que se justifique, 

podendo, neste caso, a reunião ser convocada por qualquer dos seus membros. ----------------------------------------------------  

3. A comissão de acompanhamento tem como atribuições manter as partes permanentemente informadas do evoluir das 

ações desenvolvidas e analisar e informar a Câmara Municipal sobre as organizações e empresas contratadas para 

prestação de serviços (cláusula 5ª— ponto 1). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

7ª -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo vigorará pelo período de um ano, se qualquer das partes não o denunciar, por comunicação escrita à 

contraparte, com pelo menos noventa dias de antecedência. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

8ª -------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

exemplares (um para cada parte). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 2022 04 19----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar na íntegra os termos do protocolo entre o Município e a RITMOS 

– Agenciamento e Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, supratranscrito e autorizar a comparticipação 

financeira ao evento no valor de € 80 000,00 (oitenta mil euros), acrescido do IVA.PROPOSTA DE RECTIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO TOMADA EM 02/05/2017 

PONTO 11 - Apreciação, discussão e votação da proposta de alteração de retificação da deliberação 

tomada em 02/05/2017 referente ao protocolo de cedência de lotes à IMOCOURA – Imobiliária e Construção, 

S.A. entretanto transformada em IMOCOURA - Imobiliária e Construção, Lda -----------------------------------------  

que se transcreve.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que no momento em que os serviços do Município se preparavam para encetar as diligências tendentes à 

regularização matricial e predial do alargamento e nova configuração dos lotes da fase 5 da Zona Industrial de 

Formariz (doravante denominada ZIF), se verificou existir um lapso de escrita na deliberação tomada pela Câmara 

Municipal de Paredes de Coura, em 02/05/2017 e titulada na ata nº 9/2017; --------------------------------------------------  

- Que na referida deliberação mantem-se a cedência à sociedade IMOCOURA – Imobiliária e Construção, S.A., 

entretanto transformada em IMOCOURA - Imobiliária e Construção Lda., do lote 409, com uma área de 5.864,75 

m2, quando os mencionados alargamento e nova configuração dos lotes da fase 5 da ZIF implicam a eliminação 

desse mesmo lote 409 e a implantação no correspondente espaço dos lotes 534 a 539, do arruamento F e de uma 

zona de estacionamento, conforme planta; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que na dita deliberação de 02/05/2017, onde consta: ------------------------------------------------------------------------------  

“alterar o acordo celebrado com a “IMOCOURA – Imobiliária e Construção, SA” em 04/04/2016 e retificado em 

08/08/2016, que deixará de incluir os lotes 310, 311 e 312 da Zona Industrial de Formariz; - aprovar a minuta do 

protocolo de cedência com a “IMOCOURA – Imobiliária e Construção, SA” em anexo, sobre os lotes 313 a 322 e 

401 a 409, com a área total de 20 849,75 m2;”  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Deveria constar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

alterar o acordo celebrado com a “IMOCOURA – Imobiliária e Construção, SA” em 04/04/2016 e retificado em 

08/08/2016, que deixará de incluir os lotes 310, 311, 312 e 409 da Zona Industrial de Formariz, eliminando-se este 

último;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

aprovar a minuta do protocolo de cedência com a “IMOCOURA – Imobiliária e Construção, SA” em anexo, sobre 

os lotes 313 a 322 e 401 a 408, com a área total de 14 985 m2;” -----------------------------------------------------------------  

- Que o indicado lapso de escrita foi vertido no Protocolo celebrado, em 02/05/2017, entre o Município de Paredes 

de Coura e a sociedade da IMOCOURA – Imobiliária e Construção, SA não tendo, contudo, este protocolo chegado 

a ser alvo de escritura pública, necessária para reverter a cedência dos referidos lotes 310, 311, 312 e 409 efetuada 

através da escritura pública outorgada em 11/10/2016. ------------------------------------------------------------------------------  

Que, nos termos do disposto no artigo 35º nº 1 al. p) e do nº 3 da mesma disposição legal deve a supramencionada 

deliberação da Câmara Municipal ser retificada, ficando com a seguinte redação: -------------------------------------------  

- alterar o acordo celebrado com a “IMOCOURA – Imobiliária e Construção, SA” em 04/04/2016 e retificado em 

08/08/2016, que deixará de incluir os lotes 310, 311, 312 e 409 da Zona Industrial de Formariz, eliminando-se este 

último;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

aprovar a minuta do protocolo de cedência com a “IMOCOURA – Imobiliária e Construção, SA” em anexo, sobre 

os lotes 313 a 322 e 401 a 408, com a área total de 14 985 m2;” -----------------------------------------------------------------  

-Em virtude desta retificação impõe-se devolver à IMOCOURA a quantia de € 83,85 (oitenta e três euros e oitenta 

e cinco cêntimos) que será liquidada através de transferência bancária. --------------------------------------------------------  

- Que em face do exposto supra, dever-se-á proceder à correção do mencionado lapso da deliberação camarária 

e à outorga da correspondente escritura pública. --------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, nos termos da informação supratranscrita, aprovar a minuta do protocolo 

de cedência com a “IMOCOURA – Imobiliária e Construção, SA” em anexo, sobre os lotes 313 a 322 e 401 

a 408, com a área total de 14 985 m2, devolver à IMOCOURA a quantia de € 83,85 (oitenta e três euros e 

oitenta e cinco cêntimos) a liquidar através de transferência bancária e proceder à correção do mencionado 

lapso da deliberação camarária e à outorga da correspondente escritura pública. -----------------------------------  
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LISTAGEM DE DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 10: Tomar conhecimento das decisões tomadas no âmbito da delegação de competências da 

Câmara no Presidente da Câmara, em reunião da CM de 28/10/2021 e previstas no Decreto Lei nº 555/99, de 

16 de dezembro, na sua redação atual (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), conforme listagem 

que se transcreve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Process

o 
Titular 

Data do 

despach

o 

Tipo de 

operação 

Situação 

atual 

92/22 

André dos Santos 

Teixeira 

16-mar-22 

construção de 

anexo agrícola 

pedido 

documento ao 

requerente 

11/16 

Paula Marina Costa 

G. Trigueiro 

31-mar-22 ampliação de 

moradia 

prorrogação do 

prazo de alvará 

5/22 

Rogério Póvoas 

Castro Martins 

31-mar-22 

moradia 

deferido pedido 

de utilização 

50/20 

Elizabete 

Mont'alverne Portela 

Gama 

31-mar-22 

construção de 

moradia 

prorrogação de 

prazos para 

levantar licença 

15/13 

Maria Teresa 

Bastos Barbosa 

31-mar-22 reconstrução e 

ampliação de 

moradia 

deferido pedido 

de utilização 

37/21 

Eric Marcel 

Guillamo 

31-mar-22 reconstrução e 

ampliação de 

moradia 

aprovação de 

licenciamento 

39/21 

Eric Marcel 

Guillamo 

31-mar-22 construção de 

piscina e anexo 

aprovação de 

licenciamento 

48/21 

Maria Emilia Alves 

Pereira 

31-mar-22 

construção de 

anexo agrícola 

aprovação do 

projeto de 

arquitetura 

3/21 

Pedro Helder 

Amaral C. Ernesto 

31-mar-22 

construção de 

moradia 

indeferido 

pedido de 

informação 

prévia 

42/21 

Susana Manuela 

Martins Teixeira 

31-mar-22 construção de 

moradia 

aprovação de 

licenciamento 

15/22 

Manuel Ribeiro 

Cabral 

31-mar-22 

construção de 

moradia 

pedido parecer 

às Estradas de 

Portugal 

36/19 

Luís Manuel Costa 

Portela 

31-mar-22 construção de 

moradia - alterações 

pedido parecer 

à DGEG 

2/21 

Maria Pilar Pereira 

Silva 

31-mar-22 

construção de 

moradia 

aprovação 

pedido de 

informação 

prévia 

106/22 

Patricia Filipa Sá 

Peres Magalhães 

6-abr-22 ampliação de 

moradia 

pedido de 

licenciamento 
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112/22 

Janine Mata 

Azevedo Soares 

31-mar-22 

reconstrução de 

moradia 

pedido parecer 

a outras 

entidades 

96/22 

Conceição Marinho 

Alves 

31-mar-22 

construção de 

moradia 

pedido parecer 

a outras 

entidades 

130/22 

José António Costa 

Felgueiras 

13-abr-22 

construção de 

moradia 

pedido parecer 

a outras 

entidades 

89/22 

Mário Fernandes 

Cunha 

13-abr-22 

construção de 

moradia 

aprovação do 

projeto de 

arquitetura 

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

 

 


