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ABERTURA 

No dia vinte e oito 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 pública da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes 

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

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

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

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

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

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 08/2022, da reunião ordinária de 19-04-2022, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 08/2022, da reunião ordinária de 19-04-2022. ---------------  

BALANCETE  

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

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: 6 108,34 € seis mil cento e oito euros e trinta e quatro cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 560 894,52 
€ 

quinhentos e sessenta mil oitocentos e noventa e quatro euros e 
cinquenta e dois 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) 37 979,71 € trinta e sete mil novecentos e setenta e nove euros e setenta e um 
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) 209 376,13€ duzentos e nove mil trezentos e setenta e seis euros e treze 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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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROJETO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS  

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento de hasta 

pública para venda de lotes localizados na Av. Cónego Bernardo Chouzal, para construção de 

habitação a custos controlados -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as 

freguesias, dispondo o Município de atribuições, designadamente, ao nível da habitação, da 

ação social e da promoção do desenvolvimento;  ----------------------------------------------------------  

b) A alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê que compete à Câmara Municipal adquirir, alienar ou 

onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; --------------------------------------------------  

c) De acordo com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

económica de interesse municipal; -----------------------------------------------------------------------------  

d) O Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, procedeu à transferência de várias 

competências no domínio da habitação do Estado Central para os Municípios, reconhecendo-

se no preâmbulo daquele diploma que a sua relação de proximidade com os cidadãos permite 

aos municípios ter uma noção mais precisa da realidade habitacional local, bem como 

acompanhar, de forma mais eficiente do que outras entidades públicas, os programas a levar 

a cabo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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) 15 650,83 € quinze mil seiscentos e cinquenta euros e oitenta e três 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) 119 502,99 € cento e dezanove mil quinhentos e dois euros e noventa e nove 

cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 560 112,77€ um milhão quinhentos e sessenta mil cento e doze euros e setenta e 

sete cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 630 008 ,99 € seiscentos e trinta mil e oito euros e noventa e nove 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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e) Uma das prioridades do Município Paredes de Coura é a efetivação do direito fundamental à 

habitação, na medida da criação efetiva de habitação disponível, garantindo assim que todos 

têm acesso a uma habitação em condições condignas, nos termos previstos no artigo 65.º da 

Constituição da República Portuguesa; ------------------------------------------------------------------------  

f) O Município de Paredes de Coura tem feito um enorme investimento no desenvolvimento 

industrial do concelho, designadamente, ampliando e requalificando as zonas industriais e 

captando empresas competitivas e sólidas para instalação nas mesmas; ----------------------------  

g) Nesta sequência, a fixação de pessoas no concelho tem ocupado parte significativa das 

habitações disponíveis, com particular incidência na união de freguesias de Paredes de Coura 

e Resende, o que colocou elevada pressão sobre o imobiliário com a natural e inerente inflação 

dos preços; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) As mais recentes empresas instaladas no concelho, na sequência da concretização do trabalho 

de captação de investimento, têm sentido dificuldades acrescidas no recrutamento de recursos 

humanos, em especial qualificados, dada a escassez de oferta habitacional, para compra, no 

Município, a qual não permite aos profissionais contratos fixarem, a longo prazo, o respetivo 

agregado familiar em Paredes de Coura; ----------------------------------------------------------------------  

i) A casa própria é ainda um objetivo de vida de muitos Courenses, verificando-se que, face à 

diminuta oferta de imóveis para compra no concelho, decorrente designadamente da aquisição 

de grande parte das habitações disponíveis no mercado pelas pessoas que se instalaram no 

Município na sequência do seu desenvolvimento industrial, e aos preços praticados, Courenses 

têm abandonado a sua terra natal e procurado imóveis noutros locais; -------------------------------  

j) Se mostra urgente combater a referida problemática de carência de habitações, para compra, no 

município, estimulando-se, dessa forma, a vontade dos Courenses se manterem em Paredes 

de Coura e a captação de famílias de outros concelhos de modo a contrariar-se a diminuição 

demográfica, em especial, dos territórios de baixa densidade; ------------------------------------------  

k) O Município de Paredes de Coura é proprietário de bens imóveis do seu domínio privado que 

não se encontram em uso, por não serem essenciais à prossecução das suas atribuições como 

autarquia local, concretamente, os seguintes: ----------------------------------------------------------------  

Lote n.º 37 (terreno para construção) do loteamento da quinta da casa grande, situado em 

Matadouro, união de freguesias de Paredes de Coura e Resende, concelho de Paredes de 

Coura, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 447 e 

inscrito na matriz predial urbana da união de freguesias de Paredes de Coura e Resende sob 

o artigo 836.º, o qual proveio do artigo 762.º da extinta freguesia de Paredes de Coura; 

Lote n.º 38 (terreno para construção) do loteamento da quinta da casa grande, situado em 

Matadouro, união de freguesias de Paredes de Coura e Resende, concelho de Paredes de 

Coura, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 448 e 

inscrito na matriz predial urbana da união de freguesias de Paredes de Coura e Resende sob 

o artigo 837.º, o qual proveio do artigo 763.º da extinta freguesia de Paredes de Coura; 

Lote n.º 39 (terreno para construção) do loteamento da quinta da casa grande, situado em 

Matadouro, união de freguesias de Paredes de Coura e Resende, concelho de Paredes de 
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Coura, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 449 e 

inscrito na matriz predial urbana da união de freguesias de Paredes de Coura e Resende sob 

o artigo 838.º, o qual proveio do artigo 764.º da extinta freguesia de Paredes de Coura; (cfr. as 

características dos imóveis, designadamente, a respetiva área e delimitação nos documentos 

1, 2 e 3 em anexo); -------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) - É possível apurar o valor de mercado dos mencionados imóveis através da análise da avaliação 

junta em anexo como doc. n.º 4 a qual aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos 

efeitos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) É intenção do Município, de forma a contrariar a problemática descrita supra, vender em hasta 

pública os referidos lotes de terreno (37, 38 e 39) a alguma entidade que se obrigue a construir 

em cada um deles 9 fogos de habitação, respetivos lugares de estacionamento, espaços de 

arrumos, e uma fração para comércio/serviços, a custos controlados, nos precisos termos 

constantes do projeto junto em anexo como Doc. n.º 5, e, posteriormente, a vendê-los, pelos 

preços máximos constantes da listagem anexa como Doc. n.º 6, preços esses bastante abaixo 

dos de mercado, aos cidadãos selecionados pelo Município de Paredes de Coura no 

cumprimento de regulamentação própria a criar para o efeito;  -----------------------------------------  

n) Se pretende a instalação de uma fração para comércio/serviços em cada um dos 3 blocos a 

construir de forma a dinamizar o local e a afastar o rótulo (ainda estigmatizante nos dias de 

hoje) de bairro social; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

o) O projeto que se pretende levar a cabo é uno, a confinância dos três lotes de terreno (37,38 e 

39), bem como as dificuldades logísticas da presença de vários construtores, simultaneamente, 

nos mencionados lotes, entende-se que os três prédios aqui em causa deverão ser vendidos 

conjuntamente à entidade que apresentar a melhor proposta, constituindo, no que ao 

procedimento de hasta pública diz respeito, os três prédios um único lote; --------------------------  

p) O adquirente dos imóveis em hasta pública está sujeito no âmbito da venda que se pretende 

levar a cabo a várias e exigentes condições, designadamente, no que à qualidade da 

construção e acabamentos diz respeito, no que tange a prazos, bem como a preços máximos 

de venda e destinatários da venda das frações a construir  (cfr. condições a que fica 

subordinada a venda em hasta pública em anexo como doc. n.º 7, doc. n.º 8  e doc. n.º 9) 

entende-se que o valor base de licitação para a aquisição conjunta dos três lotes de terreno 

deve ser de € 115 000,00 (cento e quinze mil euros) que corresponde ao montante pecuniário 

despendido pelo Município para ter na sua esfera patrimonial os três prédios, recuperando 

assim o investimento por si efetuado para que seja possível a execução do projeto aqui em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------  

- A abertura de um procedimento de hasta pública para vender, conjuntamente, conforme descrito no 

considerando o), os imóveis descritos no considerando k), nos precisos termos e condições contantes 

dos documentos n.ºs 7, 8 e 9 em anexo, fixando-se o valor base de licitação da venda em hasta pública 

em € 115 000,00 (cento e quinze mil euros), conforme mencionado no considerando p); ------------------  
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- Aprovar o projeto a levar a cabo nos imóveis objeto da venda condicionada junto em anexo como 

documento n.º 5, sem prejuízo da, posterior, necessidade licenciamento, conforme descrito nas 

condições anexas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar as condições a que fica subordinada a venda condicionada juntas em anexo como 

documentos n.ºs 7, 8 e 9; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Aprovar o programa de procedimento da hasta pública junto em anexo como doc. n.º 10, na medida 

em que decorre do regulamento municipal em vigor; -----------------------------------------------------------------  

- Aprovar o Anúncio junto em anexo como doc. n.º 11; ---------------------------------------------------------------  

- Que o Senhor Presidente da Câmara Municipal efetue a nomeação da comissão de acompanhamento 

do processo de alienação, nos termos definidos no Regulamento de Alienação de bens Imóveis em 

Hasta Pública sitos no concelho de Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, com declaração de voto do Vereador Venâncio Fernandes, 

aprovar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- - a abertura de um procedimento de hasta pública para vender, conjuntamente, conforme 

descrito no considerando o), os imóveis descritos no considerando k), nos precisos 

termos e condições contantes dos documentos n.ºs 7, 8 e 9 em anexo, fixando-se o valor 

base de licitação da venda em hasta pública em € 115 000,00 (cento e quinze mil euros), 

conforme mencionado no considerando p); --------------------------------------------------------------  

- - o projeto a levar a cabo nos imóveis objeto da venda condicionada junto em anexo como 

documento n.º 5, sem prejuízo da, posterior, necessidade licenciamento, conforme 

descrito nas condições anexas;-------------------------------------------------------------------------------  

- - as condições a que fica subordinada a venda condicionada juntas em anexo como 

documentos n.ºs 7, 8 e 9; ----------------------------------------------------------------------------------------  

- - o programa de procedimento da hasta pública junto em anexo como doc. n.º 10, na 

medida em que decorre do regulamento municipal em vigor; --------------------------------------  

- - o Anúncio em anexo como doc. n.º 11; ---------------------------------------------------------------------  

- - que o Senhor Presidente da Câmara Municipal efetue a nomeação da comissão de 

acompanhamento do processo de alienação, nos termos definidos no Regulamento de 

Alienação de Bens Imóveis em Hasta Pública sitos no concelho de Paredes de Coura. --  

O Vereador Venâncio Fernandes apresentou a declaração de voto que, a seguir, se transcreve: 

“Reconhecendo o resultado positivo do esforço dos últimos executivos no investimento industrial com 

vista a captação de postos de trabalho, e reconhecendo que esse crescimento contribuiu para uma 

maior ocupação de habitação no concelho graças à fixação de uma parte dessa mão de obra, não 

posso, no entanto, deixar de fazer o reparo de que a situação preocupante, que hoje se vive no concelho 

quanto à escassez de habitação, tem a sua principal origem na total ausência de quaisquer medidas 

tomadas durante anos pelos executivos do Partido Socialista nesta área, que contribuíram para o total 

descrédito quer da população Courense, quer os industriais da construção civil, quanto ao futuro de 

desenvolvimento do concelho, perspetivas de vida para as famílias e principalmente para os jovens, 

afastando assim o potencial de investimento. ---------------------------------------------------------------------------  
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Desde cerca de 2002 que não é emitida uma única licença de construção em altura, em completo 

contraciclo com o que se tem verificado nos restantes concelhos do distrito de Viana do Castelo. ------  

A medida agora proposta, embora não colhendo o meu total acordo quanto ao formato, tem o meu 

parecer favorável, considerando a urgência na procura de uma solução para a situação. Alerto, no 

entanto, que a mesma necessita de um rigoroso controlo operacional no andamento dos trabalhos dos 

edifícios a construir. Assim como a necessidade premente de critérios transparentes, objetivos e 

previamente definidos quanto à seleção dos eventuais interessados na aquisição das frações a 

construir, cuja comissão de verificação, sugiro que seja composta entre outros por um representante 

de cada força política com assento na AM. -----------------------------------------------------------------------------  

Entendo também que, em paralelo com esta medida, outras devem ser tomadas, no sentido da criação 

de um fundo que possa apoiar as famílias e os jovens que pretendam adquirir imóveis para recuperação 

destinados à sua habitação própria ou arrendamento. ---------------------------------------------------------------  

É importante, face aos baixos salários que resultam numa baixa capacidade de aforro destas mesmas 

famílias e jovens, encontrar um apoio reversível que possa suprir no momento da aquisição o diferencial 

de taxa de esforço exigido pelas políticas macro prudenciais do Banco de Portugal e a capacidade de 

endividamento desses potenciais compradores. -----------------------------------------------------------------------  

Através desta medida, será possível contribuir para a estabilização do mercado em termos de preço e 

oferta, em simultâneo com a recuperação de imóveis em estado degradado e a melhoria do nosso 

parque habitacional, para além da melhoria da paisagem das nossas freguesias, permitindo ainda uma 

dispersão em termos de fixação desejada, ao longo do concelho. ------------------------------------------------  

Voto favoravelmente face à situação de urgência que referi; apesar de entender que o caminho será o 

do incentivo à resolução desta situação através da livre iniciativa privada, desenvolvendo medidas de 

redução fiscal, simplificação e celeridade nos processos de licenciamento, complementado com a 

identificação e ou criação de mais espaços nas nossas freguesias destinados a viabilização de 

construção de moradias unifamiliares e também à construção de pequenos edifícios de frações em 

propriedade horizontal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Presidente da Câmara: salientou a estratégia local de habitação do executivo que vai no sentido de 

criar alguns loteamentos nas freguesias para construção de habitação para as famílias com 

dificuldades. Que embora o PDM seja muito restritivo à construção, foram apresentadas propostas para 

criar mais locais para construção na revisão em curso. --------------------------------------------------------------  

Que para além deste projeto de construção de habitação a custos controlados, há um outro para 

construção de habitação para arrendamento cuja construção e rendas, serão financiados pelo PRR 

(Plano de Recuperação e Resiliência, tendo já sido avançado o levantamento das situações de pessoas 

e agregados familiares em situação de precariedade que possam estar interessadas neste tipo de 

moradia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, como é demonstrado, o atual executivo tem feito um esforço maior na resolução de 

situações de habitação contribuindo pelos meios possíveis para a fixação das pessoas no concelho. -  
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UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL – PARCELA 206  

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de proposta de valor de indemnização da parcela 

206 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 206  -----------------------------------------------  

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

Pretende-se a aprovação dos valores de indemnização da parcela 206, 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, em reunião de 04/07/2019, 

está previsto expropriar à parcela 206 uma área de 157m2, a desanexar de um prédio urbano que tem 

apenas 405m2, onde se encontra instalado um café e restaurante, muito procurado pela qualidade das 

refeições caseiras que são confecionadas. ------------------------------------------------------------------------------  

O local insere-se em zona classificada no PDM de Paredes de Coura como "Solo Urbanizado - Espaços 

Urbanos de Baixa Densidade" e, consequentemente, classificado nas bases de avaliação como solo 

apto para construção.   

O valor unitário atribuído ao terreno foi de 32,00€/m2. ---------------------------------------------------------------  

O valor de indemnização que está aprovado é de 11 199,00€, que inclui o valor do terreno e como 

benfeitorias identificadas no projeto de expropriações um anexo e uma sebe. De salientar que se 

encontram incluídos nos trabalhos da obra, a reposição do muro de vedação e portão, razão pela qual 

a sua indemnização não é considerada. ----------------------------------------------------------------------------------  

Porém a VAPRM, identifica mais benfeitorias pelo que iremos propor que o seu valor seja incluído na 

indemnização que, amigavelmente, os expropriados aceitam. -----------------------------------------------------  

Assim, o anexo é uma marquise com mais de 20 anos, prolongamento da área de café onde também 

se servem refeições e que serve de restaurante, uma sala mais resguardada e confortável, com uma 

parede em alvenaria de pedra à vista, justificando que se proceda a uma valorização adicional de 25%, 

em relação ao valor do projeto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesta sala podem ser servidas 30 refeições que, em dias mais favoráveis quase duplica o número. ----  

A área ajardinada situada a norte/poente do prédio, à qual se retira 50% da área, é utilizada para  servir 

refeições logo que o tempo o possibilite, reunindo famílias à volta da mesa redonda  (diâmetro de 

1,90m), sobre a frescura de uma cameleira, de grande porte, frondosa e muito antiga,  espécie muito 

"apreciada" por pessoas que lá passam. ---------------------------------------------------------------------------------  

No espaço relvado ainda colocam uma estrutura metálica coberta, mas amovível onde se servem 

também refeições e ainda mais mesas dispersas, porque o espaço assim o permite. -----------------------  

Ao longo do muro que será reconstruído na obra em curso, existe uma ramada de kiwis, que oferece 

sombra, nos dias mais quentes do verão. --------------------------------------------------------------------------------  
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Mas, para além das benfeitorias existentes há uma depreciação do imóvel que será de considerar neste 

processo de expropriação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos perante um prédio que possui uma área total de 405m2, que tem uma área de implantação 

de 105m2mais 30m2do anexo/marquise. --------------------------------------------------------------------------------  

Com a expropriação de cerca de 150m2, resulta que a área de logradouro do prédio fica reduzida de 

50%, e a área aproveitada como apoio do restaurante no verão, fica quase inutilizada pela sua 

configuração mais triangular, como se pode ver a seguir: -----------------------------------------------------------  

Pela Caderneta Predial Urbana vemos que o Vp é de 43.580,00€, calculado em termos do CIMI. Este 

valor deve, assim o diz o código, corresponder a cerca de 85% do valor do mercado. ----------------------  

Sabemos que a maior parte das vezes tal não sucede, mas, vamos admiti-lo neste caso e, assim, o 

valor do prédio será o de 51.270 €, valor muito razoável. -----------------------------------------------------------  

Atendendo ao acima referido propomos uma desvalorização de 15% para o imóvel, acreditando que 

em sede de processo litigioso tal percentagem seria mais elevada. ----------------------------------------------  

Porém, com esta expropriação os expropriados perdem uma parte do seu rendimento familiar porque 

é o casal quem trabalha no restaurante e dele vivem.----------------------------------------------------------------  

Terão de refazer algum do espaço exterior do logradouro restante de forma a criar "lugares" para 

refeições, reconstruindo outra marquise. --------------------------------------------------------------------------------  

Por outro lado, há um período onde decorrerão obras no local e mesmo no prédio, com trabalhos 

ruidosos e poeirentos que, de forma alguma permitem a prestação de serviço de refeições, ou seja, 

haverá um tempo de paralisação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Para fazer face a todos estes incómodos, reestruturando-se como novo espaço, admitimos uma 

indemnização de 3.000€ -----------------------------------------------------------------------------------------------------  --------  

Assim, a indemnização a propor é a seguinte: -------------------------------------------------------------------------  

Área a expropriar 157m2x 32,00€ /m2 € 5 024,00 

Área em marquise: 30m2x 250,00E/m2 € 7 500,00 

Ramada de kiwis:22,00mx1,80m x 10,00 €/m2 € 396,00 

Sebe: 25m2x 7,00E/m2 € 175,00 

Mesa e bancos em cimento € 2 000,00 

Árvore de grande porte (japoneira) € 400,00 

Desvalorização do prédio 51.270,00€ x 15% € 7 690,00 

Perda de lucros e reestruturação do espaço: € 3 000,00 

Total € 26 185,00 

Trata-se de uma proposta que julgamos razoável, mesmo considerando que o encargo adicional com 

esta parcela é de cerca de € 15 000,00, mas de certa forma justificado pelo facto da avaliação do projeto 

não ter considerado qualquer desvalorização, que é real, do prédio, nem a perda, mesmo que 

temporária, de lucros, uma vez que, no decorrer das obras de construção da rotunda, fica comprometida 

a utilização do espaço exterior do estabelecimento , e ainda a necessidade de fazer obras ou reformular 

o espaço existente, para que seja dada continuidade ao negócio (café/restaurante). -----------------------  
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Por fim, não temos qualquer dúvida que a indemnização a ser decidida em processo litigioso, 

contabilizaria sem dúvida as benfeitorias, a desvalorização e os inconvenientes no negócio, para além 

dos encargos normais a suportar com os árbitros (entre 2.000 a 2.500€). --------------------------------------  

Faz-se referência 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 mesmo. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Face ao exposto, coloca-se à consideração esta proposta para se indemnizar pelo montante de 

26 185,00€ 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 indemnização da parcela 206, que 

importa num total de indemnização de € 26 185,00 (vinte e seis mil cento e oitenta e cinco euros), 

conforme comunicação apresentada pela Unidade de Expropriações, Departamento de 

Expropriações e Cadastro, supratranscritaUNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL – PARCELA 128 e 128S  

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de valor de indemnização das parcelas 

128 e subparcela 128S, conforme comunicação apresentada pelo 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 128 e sobrante 128S --------------------------  

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

Pretende-se a aprovação do valor de indemnização a atribuir à parcela 128 necessária à execução do 

empreendimento de "EN 303 — Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3" e do sobrante 128S, 

como consta do Mapa de Expropriações aprovado. 

A obra encontra-se inscrita no Plano de Intervenções na Rede (PIR). -------------------------------------------  

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

Informa-se que no projeto aprovado por deliberação do Conselho de Administração da IP, de 

04/07/2019, está previsto expropriar à parcela 128 a área de 604m2, mais 91m2, do sobrante a 

nascente, devidamente identificadas na planta parcelar anexa. ----------------------------------------------------  

O valor de indemnização aprovado é de 21.196,00€E, que inclui o valor total do terreno com 695m2 e 

algumas benfeitorias cadastradas, conforme se pode analisar na ficha de avaliação anexa. --------------  

As parcelas são destacadas de um prédio urbano que possui uma área total de terreno, constante na 

matriz, de 1 490 m2 mas que se julga ser superior tendo em consideração os limites da propriedade 

visíveis no local, podendo, pois, abranger 2.000m2, onde está implantada a moradia dos expropriados. 

Todavia a expropriação compreende a parte sul do prédio, mais plana, por onde se faz o acesso mais 

rotineiro dos expropriados, uma vez que o do norte, calçada em paralelo com forte inclinação, dificulta 

o seu uso em dias de inverno muito chuvosos ou, de muito frio com geada. -----------------------------------  
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No PDM de Paredes de Coura o local insere-se em zona classificada como "Solo Urbanizado — 

Espaços Urbanos de Baixa Densidade" e como tal o solo foi classificado como "apto para construção", 

com um valor unitário de 18,00€/m2, importância praticamente aceite por todos os expropriados cujas 

propriedades têm características idênticas à deste prédio. ---------------------------------------------------------  

Porém, o valor unitário do terreno não era a preocupação máxima dos expropriados, mas sim a 

definição do futuro acesso à moradia, uma vez que o do norte não tem as condições mínimas 

necessárias à sua utilização durante uma parte do inverno. --------------------------------------------------------  

Ao longo de mais de um ano fomos estudando o assunto com a Fiscalização da empreitada tendo se 

concluído que era possível garantir, em obra, tal acesso. -----------------------------------------------------------  

Contudo, os expropriados não estavam a aceitar o valor de indemnização proposto, pelo que a 

signatária promoveu a arbitragem em janeiro de 2021, mas como a via litigiosa não era uma opção dos 

interessados, o procedimento ficou pendente. -------------------------------------------------------------------------  

Mais recentemente, foi efetuada nova deslocação com a fiscalização da empreitada, que apresentou 

um esboço de um caminho paralelo com início no Caminho Público a poente, aproveitando a faixa 

expropriada à parcela 127 e 127S, garantindo-se assim a acessibilidade necessária ao prédio. ---------  

Todavia este acesso implica a demolição de um anexo, usado para fazer alguns trabalhos nas horas 

mais vagas do expropriado, valor que será incluído na indemnização que se irá propor. -------------------  

Hoje, aceitaram este novo acesso, não deixando de referir que terá piores características que o atual, 

assim como deram anuência ao valor que há um ano atrás se admitia propor para aprovação superior.

 --------  

É esse valor que a seguir se justificará. ----------------------------------------------------------------------------------  

Antes de mais se chama a atenção que na zona sul do prédio, que se expropria, os expropriados tinham 

a sua horta e pomar, retirando os legumes e os frutos das árvores, uma área de logradouro e um anexo 

de recolha de alfaias, lenha e outros materiais. ------------------------------------------------------------------------  

Com esta expropriação ficam quase sem espaço disponível, dada a morfologia do terreno, para refazer 

as existências cadastradas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apontam como dificuldade a reorganização do espaço sobrante, mesmo usufruindo de uma dimensão 

de terreno apreciável, cerca de 1.300m2(2.000m2— 700m2), ou seja, questionam onde será construído 

um anexo, a piscina, onde refazer o quintal/horta, etc... -------------------------------------------------------------  

De facto, na área sobrante a norte, em patamares e com muita inclinação, não é viável qualquer 

construção (ver as fotografias nºs 12 e 13 do RVAPRM, que se anexa). ----------------------------------------  

E, quanto à parte sul com a envolvente da moradia e zonas pavimentadas, a nova piscina a recuperar, 

a construção do anexo terá um sítio limitado (ver as fotografiasTic's14, 15 e 16 do RVAPRM). ----------  

Com a validação da fiscalização que admite construir o acesso ao prédio hoje analisado, foi conseguido 

o acordo ao montante indemnizatório, que terá de incluir as benfeitorias identificadas no RVAPRM, 

como aliás é de direito e não se contestará. ----------------------------------------------------------------------------  

Os preços unitários a considerar são os das bases de avaliação, tendo alguns sido obtidos por 

semelhança (anexamos o mapa de benfeitorias). ---------------------------------------------------------------------  

Quanto ao (re)construir a piscina, o seu custo nunca será inferior a sete mil e quinhentos euros, pelo 

que se fixou para valor unitário o de 250/m2e não o aprovado de 150€/m2. -----------------------------------  
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Por outro lado, aquando da vistoria, o Perito observou a existência de material diverso da construção 

civil e outros pertences, fotografou-os e referiu-os no relatório como sendo passíveis de mobilização. -  

Admitimos que tal trabalho será executado num dia, com a ajuda de uma máquina. -------------------------  

Face ao exposto o valor de indemnização a propor superiormente será: ----------------------------------------  

Valor do terreno da P128: 604m2x 18,00€/m2 10.872,00€ 

Valor do terreno do sobrante P128 S: 91m2 x 

18,00€/m2 

1.638,00€ 

Piscina: 30m2 x 250€/m2 7.500,00€ 

Vedação a sul, pedra seca: 33,60m x 0,70m x 35€/m2 823,20€ 

Vedação, rede revestida, encimar muro: 33,6m x 

1,50m x 12,50€/m2 

630,00€ 

Vedação interior, rede revestida: 17,10m x 1,50m x 

12,50€/m2 

320,63€ 

Muro interior alvenaria pedra: 11,40m x 1,10m x 

60€/m2 

752,40€ 

Portão de entrada, tubos de ferro: 3,20m x 1,90m x 

100€/m2 

608,00€ 

Pilares granito - ombreira portão: 2 Un x 2,00m x 

50€/m 

200,00€ 

Portão interior de entrada, tubos de ferro: 3,85m x 

1,50mx 30€/m2 

173,25€ 

Anexo à entrada: 6,00m x 5,00m x 125€/m2 3.750,00€ 

Anexo a demolir com o acesso: 6,00m x 6,00m x 

125€/m2 

4.500,00€ 

Poço: 8,00m x 1,20m x 200,00€/m2 1.920,00€ 

Esteios: 11 Un x 1,5m x 7,50€/m2 123,75€ 

Esteios3 Un x 2,5m x 12,50€/m2 93,75€ 

Árvores de pequeno porte: 17 Un x 35,00€/Un 595,00€ 

Árvores de médio porte: 2 Un x 50,00€ E/Un 100,00€ 

O valor total da indemnização, arredondado, será de 35 000,00€ --------------------------------------------  

Trata-se de uma proposta que julgamos corresponder ao da justa indemnização que visa ressarcir o 

prejuízo que para o expropriado advém da expropriação. -----------------------------------------------------------  

Um eventual processo litigioso poderia não ser vantajoso para nenhuma das partes, pelo menos no 

que diz respeito à sua dilação e essa seria muito mais gravosa para os expropriados, porque não têm 

como suportar os custos para refazer as construções que serão demolidas muito em breve. -------------  

Faz-se referência 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. ------------------------------------------  
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Assim, esta proposta deverá ser encaminhada para a Autarquia para conhecimento deste encargo 

adicional e posterior validação do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Face ao exposto, coloca-se à consideração a proposta de indemnização da parcela 128 e 128S, que 

importa num total de indemnização de trinta e cinco mil euros (35 000,00€). ----------------------------------  

Informa-se que o encargo adicional será de treze mil oitocentos e quatro euros (13 804,00€). -----------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de indemnização da parcela 128 e 128S, 

que importa num total de indemnização de € 35 000,00 (trinta e cinco mil euros), conforme 

comunicação apresentada pela Unidade de Expropriações, Departamento de Expropriações e 

Cadastro, supratranscrita. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 


