
MUNICÍPIO 

DE 

PAREDES DE COURA 

 

ATA N.º 11/2022 – 26 DE MAIO DE 2022 

DA REUNIÃO ORDNÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

(MANDATO DE 2021/2025) 

Contém 25 páginas) 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

Presidente: Vítor Paulo Gomes Pereira  

Vereador: Tiago Manuel Pereira da Cunha  

Vereadora: Maria José Brito Lopes Moreira 

Vereador: Venâncio Fernandes 

Vereador: Vítor Manuel Rosas da Silva 

 

  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 11/2022 Página 2 26-05-2022 
 

Ata n.º 11/2022 da reunião ordinária realizada no dia 26 de maio de iniciada às 09h30m e concluída às 11h15. 
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ABERTURA 

No dia vinte e seis do mês de maio 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 10/2022, da reunião ordinária de 17-05-2022, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 10/2022, da reunião ordinária de 17-05-2022. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 23-

05-2022, 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: 12 283,79 € Doze mil duzentos e oitenta e três euros e setenta e nove 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 42 025,61 
€ 

Quarenta e dois mil vinte e cinco euros e sessenta e um  
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) 44 963,77 € quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e três euros e 
setenta e sete 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) 169 183,70€ Cento e sessenta e nove mil cento e oitenta e três euros e 
setenta cêntimos 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROTOCOLO COM A PORTGÁS DISTRIBUIÇÃO, S.A. (UAG E EXPANSÃO DE REDE) 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de minuta de protocolo entre o Município de Paredes de Coura 

e a Portgás Distribuição, S.A. (UAG e Expansão de rede), que se transcreve: ------------------------------------------  

“Entre  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Paredes de Coura, pessoa de direito público NIPC 506 632 938, com sede em Largo Visconde 

Mozelos, neste ato representado pelo seu Presidente, Dr. Vítor Paulo Gomes Pereira, com poderes para o efeito, 

adiante designado abreviadamente Município,  ----------------------------------------------------------------------------------------  

E -------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Portgás Distribuição, S.A., sociedade anónima com sede na Rua Linhas de Torres, n.º 41, Porto, NIPC/matrícula 

501 991 476, com capital social de € 7.909.150,00, aqui representada pelo seu Administrador Senhor Eng.º Nuno 

Fitas Mendes, em funções e com poderes para o ato, conforme certidão permanente 1388-5317-2680, adiante 

designada abreviadamente Portgás ou Concessionária, -----------------------------------------------------------------------------  

[Ambas em conjunto designadas por «Partes»] ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. À Portgás foi atribuída a concessão, em regime de exclusividade, de serviço público da exploração da Rede 

Nacional de Distribuição de Gás (doravante “RNDG”) na zona litoral norte de Portugal continental, na qual se inclui 

o Município; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A atividade concessionada à Portgás integra, a par de outras, a construção, a manutenção, a operação e a 

exploração de todas as infraestruturas que compõem a RNDG, na qual se inclui a rede de distribuição (gasodutos) 

de média e baixa pressão, bem como o recebimento, a veiculação e a entrega de gás a clientes finais (industriais, 

terciários e domésticos) localizados na área geográfica concessionada; --------------------------------------------------------  

Conta n.º0018/14824607312 – (BST) € 
 

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

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis 
cêntimos 

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

Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos 

Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 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) 273 684,27 € Duzentos e setenta e três mil seiscentos e oitenta e quatro 
euros e vinte e sete 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) 633 307,60 € seiscentos e trinta e três mil trezentos e sete euros e sessenta 
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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3. A Portgás tem também a incumbência de promoção da utilização do gás pelas populações e, por conseguinte, 

de garantir a dotação dos concelhos que integram a área concessionada de RNDG, em cumprimento dos planos 

de investimento e dos projetos base aprovados pelo Estado Concedente; -----------------------------------------------------  

4. Presentemente, o Decreto-Lei n.º 62/2020, de 28 de agosto, que contém o regime jurídico da organização e 

funcionamento do Sistema Nacional de Gás (SNG), e que visa, entre outros, a concretização do Plano Nacional 

de Energia e Clima (PNEC) para 2030 e do processo de descarbonização da economia e de transição energética 

por via da produção e incorporação de gases renováveis, como o hidrogénio e o biometano, nas redes de 

distribuição de gás, impõe à Portgás, na qualidade de concessionária, as obrigações de promoção da eficiência 

energética, da utilização racional dos recursos e de proteção do ambiente e, bem assim, de contribuir para a 

progressiva descarbonização do SNG, com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2050; ---------------  

5. A Portgás está presentemente envolvida em vários fóruns nacionais e internacionais que visam a progressiva 

descarbonização da sua rede com vista a atingir os objetivos anunciados no Considerando anterior; -----------------  

6. O Município reconhece que o gás é a energia fóssil mais limpa e que a RNDG representa um ativo crucial no 

processo de transição energética, ao permitir a distribuição de gases renováveis, como o hidrogénio e o biometano;  

7. O Município reconhece que a expansão da RNDG e o aumento dos consumos de gás em Paredes de Coura 

representam uma mais-valia para o cumprimento das metas de sustentabilidade, ecologia e competitividade 

definidas para o concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. A aprovação dos planos e projetos referidos no Considerando 3 acima atribui à Portgás o direito de utilizar, nos 

termos da legislação aplicável, os bens do domínio público ou privado estadual e municipal para o estabelecimento 

ou passagem da RNDG;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Para este efeito, a Portgás desencadeia múltiplos procedimentos com vista ao licenciamento das obras de 

construção de infraestruturas de distribuição junto dos respetivos municípios, que, no âmbito das suas 

competências, lhe liquidam diversas taxas municipais, por regra, de valor não despiciendo; -----------------------------  

10. Nos termos do Contrato de Concessão da Portgás e da Regulamentação da Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos («ERSE»), as taxas municipais relacionadas com a atividade de construção de infraestruturas de 

distribuição de gás pagas pela Portgás são consideradas para efeitos da remuneração da concessionária e, 

consequentemente, refletidas nas tarifas a pagar pelos consumidores finais pelo serviço de distribuição de gás; 

11. O Município, consciente das responsabilidades que lhe competem ao nível da gestão do território, assim como 

das necessidades de desenvolvimento económico e satisfação dos seus munícipes, reconhece a importância do 

projeto desenvolvido pela Portgás, pretendendo não criar entraves à concretização do investimento projetado pela 

Portgás para o Município, e, bem assim, colaborar com a Concessionária, no âmbito respetivas atribuições, na 

concretização da expansão geográfica das infraestruturas de distribuição de gás no concelho, mesmo que tal possa 

consubstanciar uma flexibilização ao nível dos procedimentos de licenciamento das obras a executar pela Portgás 

no Município ou a perda de receita, ambos se entendendo justificados em virtude do cariz de serviço público do 

projeto desenvolvido pela Portgás, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acordam, livremente e de boa-fé, celebrar o presente Protocolo, que integra os Considerandos supra e se regerá 

pelas Cláusulas seguidamente indicadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Primeira -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Objeto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Pelo presente Protocolo, o Município e a Portgás estabelecem um acordo de princípios quanto (i) às ações 

tendentes à aceleração da dotação do concelho de Paredes de Coura de redes de gás aptas a receber 

progressivamente gases de origem renovável, (ii) às medidas de colaboração no processo de transição energética 

daquele mesmo concelho, (iii) aos termos e condições em que se processará a construção e garantia, pela 
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segunda, de infraestruturas de distribuição de gás no concelho de Paredes de Coura e (iv) à manutenção da 

isenção de pagamento de taxas municipais pela. --------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Segunda -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Expansão da RNDG --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Para os efeitos do presente Protocolo, o Município declara pretender prosseguir o propósito de (i) contribuir 

fortemente para o cumprimento das metas de neutralidade carbónica constantes do RNC e do PNEC e de (ii) atrair 

para o concelho investimento privado no setor industrial, enquanto estratégia de aumento de empregos, fixação 

das populações e incremento das exportações, e, nesse sentido, manter o enfoque no desenvolvimento dos polos 

e polígonos industriais existentes no Município, consciente de que a existência de RNDG naqueles polos e 

polígonos constituirá um fator de atração de investimento privado. ---------------------------------------------------------------  

2. A Portgás poderá executar no Município todas as obras de construção, reparação, conservação ou manutenção 

de infraestruturas de distribuição de gás nos termos da lei e do Contrato de Concessão, em concretização do seu 

plano de investimentos, a Portgás diligenciará no sentido de, no curto prazo, proceder à infraestruturação das 

zonas industriais identificadas no n.º 1 supra, de modo a que as mesmas passem a ser dotadas de RNDG.---------  

3. Para efeitos deste Protocolo, a Portgás compromete-se (i) a concretizar o investimento em infraestruturas de 

distribuição de gás projetado para o Município em observância do planeamento subjacente aos PDIRD (Plano de 

Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição) aprovados pelo Estado Concedente e das diretrizes 

emanadas pelo mesmo e pela ERSE nesta matéria, e, bem assim, (ii) a ponderar áreas de promoção do 

aproveitamento de sinergias entre as Partes no âmbito de projetos de gás identificados pelo Município que visem 

a prossecução do interesse público, nomeadamente no âmbito de ações camarárias atinentes a equipamentos 

sociais, habitações sociais e setor terciário de cariz social, cujos termos concretos serão definidos caso a caso 

entre as Partes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Nos termos e para os efeitos da lei e no âmbito de cada processo de licenciamento, a Portgás desde já declara 

saber que sobre a mesma impende uma obrigação de boa execução dos trabalhos de construção civil associados 

às obras de implementação das infraestruturas de gás l, mormente no que respeita à repavimentação e 

calcetamento das zonas intervencionadas, obrigação essa que pretende cumprir escrupulosamente. Aquela 

garantia de boa execução manter-se-á em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da receção 

provisória de cada obra que, para efeitos do presente Protocolo, coincidirá com a entrada em serviço (gaseificação) 

das infraestruturas construídas ao abrigo da respetiva licença de construção. ------------------------------------------------  

5. Para os efeitos do disposto no n.º 4 supra e durante o prazo de garantia aí estipulado, a Portgás compromete-

se a proceder à correção dos defeitos detetados na pavimentação das vias intervencionadas ou a proceder à 

repavimentação daquelas, em caso de deterioração, por má execução dos trabalhos, do pavimento colocado 

inicialmente na sequência das obras realizadas. Estas ações da Portgás serão realizadas após solicitação do 

Município nesse sentido e no prazo para o efeito concedido, o qual deverá ter sempre em conta a natureza e o 

grau de complexidade dos trabalhos a realizar. ----------------------------------------------------------------------------------------  

6. No que concerne às obras de construção de RNDG promovidas no Município por iniciativa da Portgás, as Partes 

desde já acordam no seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1. a respetiva licença de construção será concedida pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), sem 

prejuízo do cumprimento pelo Município da obrigação prevista em 2.1. da Cláusula Segunda acima, relativamente 

a licenças de construção já concedidas, mas cujas obras ainda não tenham sido iniciadas pela Portgás; -------------  

6.2. no âmbito de cada processo de licenciamento, a Portgás irá executar os trabalhos de construção civil 

associados às obras de implementação das infraestruturas de gás, mormente no que respeita à repavimentação 

e calcetamento das zonas intervencionadas em conformidade com o disposto na ET 502 do Anexo 1. A CM de 

Parede Coura poderá, caso pretenda, no processo de licenciamento especifico, determinar a pretensão de 
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sobrelarguras de repavimentação numa determinada obra, zona ou rua, que previamente comunicara à Portgás. 

Esta determinação do Município não constituirá, porém, obrigatoriedade à concretização da execução das obras 

por parte da Portgás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.3. por uma questão de gestão de expectativas dos clientes finais de gás natural, o Município compromete-se a 

analisar e deferir os pedidos de licenciamento que lhe sejam apresentados pela Portgás no prazo máximo de 30 

(trinta) dias a contar da data da respetiva apresentação; ----------------------------------------------------------------------------  

6.4. por questões de eficiência, a comunicação entre as partes será desenvolvida pelos seguintes canais digitais: 

Portgás: distribuicaogn@portgas.pt -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município: Canal digital – a completar pelo Município --------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Terceira -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Transição energética ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. No âmbito do projeto nacional de transição energética tal como definido no RNC e no PNEC, as Partes acordam 

no seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1. O Município envolverá a Portgás nas suas iniciativas ambientais, designadamente aquelas relacionadas com 

a energia e a utilização sustentável de recursos; --------------------------------------------------------------------------------------  

1.2. A Portgás prestará apoio técnico às iniciativas promovidas pelo Município relacionadas com a utilização do 

gás, designadamente nos transportes públicos e estações de tratamento de resíduos sólidos urbanos, bem como 

nas relativas à produção de gases de origem renovável ou de baixo teor de carbono, designadamente em matéria 

de requisitos necessários à incorporação daqueles gases na RNDG e de ligação dos centros produtores à mesma. 

Cláusula Quarta -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acompanhamento da construção de infraestruturas de gás da RNDG ----------------------------------------------------  

1. As Partes comprometem-se a diligenciar no sentido da compatibilização da execução de obras de construção 

de RNDG no domínio público do Município com intervenções promovidas por aquele. -------------------------------------  

2. Para os efeitos do disposto no número anterior, as Partes acordam que à construção, pela Portgás, de 

infraestruturas de gás no Município, quando tenha optado por compatibilizar a sua a intervenção com a do 

Município, será aplicável o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.1. O Município obriga-se a comunicar à Portgás, a cada período de 6 (seis) meses, quais as obras que pretende 

executar no respetivo domínio público nos 12 (doze) meses seguintes. A comunicação aqui em causa deverá ser 

acompanhada da indicação das artérias a intervencionar (doravante “Locais a Intervencionar)”, natureza e fins dos 

trabalhos a executar, prazos de execução das obras, juntando-se ainda os respetivos projetos e restante 

informação relevante; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2. Após o recebimento da comunicação prevista no número anterior, a Portgás deverá comunicar ao Município, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de proceder à realização de obras referentes à RNDG em algum 

dos Locais a Intervencionar ou a intenção de as executar, mas em localizações adjacentes àqueles, indicando, 

para o efeito, quais os locais onde prevê realizar as obras e respetivos prazos previsionais de execução; -----------  

2.3. As obras realizadas pela Portgás no âmbito desta Cláusula estarão isentas de controlo prévio, pelo que a 

respetiva execução não dependerá da prévia emissão de quaisquer licenças por parte do Município, nem da 

observância de quaisquer outros formalismos para além do fixado nesta Cláusula;  ---------------------------------------  

2.3. Em todas as obras a executar pela Portgás ao abrigo do aqui disposto, caberá ao Município a qualidade de 

Dono da Obra, com todas as consequências legais daí decorrentes; o atrás estipulado não limita nem, por qualquer 

forma excluí, a responsabilidade da Portgás por danos que lhe sejam imputáveis nos termos da lei geral aplicável. 

3. Comunicada a vontade de a Portgás compatibilizar a construção de RNDG com as intervenções previstas e 

comunicadas pelo Município, fica o este último obrigado a: ------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 11/2022 Página 8 26-05-2022 
 

3.1. Incluir no Caderno de Encargos e no projeto relativos a cada obra comunicada os trabalhos de construção civil 

necessários à abertura e tapamento de valas para RNDG, de acordo com o projeto e especificações técnicas a 

fornecer pela Portgás; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2. Assumir integralmente os custos associados à elaboração do Caderno de Encargos, projeto e demais peças 

necessárias ao processo de escolha do adjudicatário de cada obra em concreto, bem como os custos inerentes 

aos trabalhos mencionados em 3.1. anterior e a todos os outros não incluídos no n.º 3 desta Cláusula; ---------------  

3.3. Manter a Portgás permanentemente informada sobre o andamento das obras conexas com as obras de 

infraestruturação de gás, designadamente sobre a data previsional para a execução dos respetivos trabalhos de 

construção mecânica e sobre a data de conclusão das obras conexas.  -------------------------------------------------------  

4. Para efeitos do disposto no n.º 3 anterior, desde já se esclarece que os trabalhos indicados em 3.1. incluem a 

afetação dos meios humanos, materiais e técnicos necessários com vista a garantir o que segue: ---------------------  

4.1. Abertura e tapamento (fecho) de valas em terreno de qualquer natureza e abaixo da abertura da caixa da 

estrutura dos pavimentos, na extensão prevista no projeto fornecido pela Portgás, nas demais condições indicadas 

naquele projeto e de modo a que as valas se apresentem aptas à colocação dos gasodutos, cujo fornecimento 

será da responsabilidade da Portgás; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2. Fornecimento de areia fina e doce destinada a ser colocada no leito da vala e no enchimento e recobrimento 

da mesma, até 0,10m acima do extradorso do gasoduto e nas demais condições fixadas no projeto fornecido pela 

Portgás.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Comunicada a vontade da Portgás compatibilizar a construção das suas infraestruturas com as intervenções 

previstas e comunicadas pelo Município, fica esta obrigada a executar os trabalhos mencionados nos números 

seguintes, suportando os respetivos custos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1. Todos os trabalhos de construção mecânica de infraestruturas de gás, o que inclui o fornecimento dos 

gasodutos e tubagens, acessórios e banda avisadora, bem como os equipamentos necessários ao bom 

funcionamento daquelas, tal como indicados na memória descritiva e especificações técnicas constantes do projeto 

de execução de cada obra da Portgás; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.2. As ligações necessárias à interligação da RNDG construída e os prédios existentes nas imediações daquela, 

de modo a minimizar futuras intervenções no local intervencionado que se venham a mostrar necessárias em 

consequência de pedidos de ligação à rede de gás que venham a ser formulados por munícipes ou entidades do 

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

6. As Partes desde já fixam que o disposto nesta Cláusula não cria para a Portgás qualquer obrigação de executar 

obras relacionadas com a RNDG em simultâneo com o Município, nem de responder positivamente a pedidos de 

construção de infraestruturas de gás que lhe sejam apresentados pelo Município; o presente Acordo não limita 

quaisquer direitos da Portgás em utilizar o domínio público do Município para a construção de infraestruturas de 

gás, observadas que sejam as determinações legais nesta matéria. -------------------------------------------------------------  

7. Para os efeitos do presente Protocolo, as Partes desde já acordam que a Portgás não será responsável por 

qualquer intervenção que caiba ao Município nos termos do presente Protocolo, nomeadamente pela construção 

civil, repavimentação ou calcetamento das zonas intervencionadas no âmbito de obras realizadas ao abrigo desta 

Cláusula. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Quinta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Isenção de taxas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Em contrapartida do previsto em 2 e 3 da Cláusula Segunda acima, o Município declara isentar da cobrança, à 

Portgás, de taxas de ocupação do subsolo pela RNDG e de quaisquer taxas municipais relacionadas, direta ou 

indiretamente, com o processo de licenciamento da construção de infraestruturas de distribuição gás e com a 
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construção propriamente dita daquelas infraestruturas, incluindo taxas devidas pela ocupação da via pública por 

motivo de obras e pela interrupção ou condicionamento de trânsito e impedimento de estacionamento.  ------------  

Cláusula Sexta ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gestão do Protocolo e comunicações ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A execução do presente Protocolo será acompanhada por uma Comissão de Gestão, constituída por um 

representante de cada uma das Partes.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Para os efeitos do presente Protocolo, e salvo comunicação em sentido diverso, as comunicações entre as 

Partes devem ser realizadas por email para os seguintes endereços: -----------------------------------------------------------  

Portgás: distribuicaogn@portgas.pt -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município: Canal digital – a completar pelo Município --------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Sétima --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vigência -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O presente Protocolo é celebrado por tempo indeterminado, podendo ser denunciado por qualquer uma das 

Partes, a todo o tempo, mediante comunicação escrita dirigida à contraparte, remetida por carta registada com 

aviso de receção e em observância de um prazo de aviso prévio mínimo de 6 (seis) meses em relação à data 

pretendida para a produção de efeitos da denúncia. ---------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Oitava ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alterações ao Protocolo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. O presente Protocolo poderá ser objeto de alteração ou revisão em qualquer momento da sua vigência, mediante 

proposta nesse sentido apresentada por qualquer das Partes. 

2. Quaisquer alterações ao presente Protocolo só serão eficazes se constarem de documento escrito, assinado 

pelas Partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Nona ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As Partes desde já acordam que, em caso de litígio emergente do presente Protocolo, seja decorrente de dúvidas 

na sua interpretação, seja relativo aos termos da sua execução, envidarão os seus melhores esforços no sentido 

da resolução dos ditos litígios por mútuo acordo e tendo sempre por referência os objetivos subjacentes à 

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

Cláusula Décima ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lei Aplicável ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Protocolo será regido, em todos os seus aspetos, pela lei portuguesa. ------------------------------------------  

Este Protocolo é emitido em duas vias, cada uma valendo como original, destinando-se cada uma às respetivas 

Partes signatárias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo entre o Município de Paredes de Coura e 

a Portgás Distribuição, S.A. (UAG e Expansão de rede), supratranscrita. ------------------------------------------------  

ACOD’ANIMAIS – PEDIDO DE APOIO 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio apresentado pela associação 

Acod’Animais para o ano de 2022, que se transcreve a seguir: --------------------------------------------------------------  

Pedido de apoio ao Município de Paredes de Coura - 2022 Paredes de Coura 2022-01-09 Ex.mos Presidente da 

Câmara de Paredes de Coura e restante executivo municipal,  -------------------------------------------------------------------  

(….) no âmbito do trabalho desenvolvido pela Acod’Animais, desde a sua fundação (2008) e continuamente nos 

anos que precedem o corrente ano:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Recolha de animais doentes/feridos ou em risco imediato e prestação de cuidados veterinários necessários;  ---  

- Procura de adotantes para os animais de rua e os acolhidos temporariamente;  ------------------------------------------  
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- Esterilização de colónias de gatos, de cadelas abandonadas, tentando deste modo minimizar a proliferação de 

animais sem dono;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Participação em angariações de alimentos para os animais que a Acod’Animais tem a seu cargo e os errantes; - 

Deslocações a locais onde se encontram animais de rua a necessitar de alimento e cuidados veterinários;  --------  

- Acolhimento temporário e acompanhamento dos animais a nível de entrega de alimentação, desparasitações, 

deslocações a clínicas veterinárias e verificação do estado geral de saúde dos animais;  ---------------------------------  

- Deslocações a locais onde nos denunciam casos de maus tratos a animais;  -----------------------------------------------  

- Sensibilização e educação da população para os direitos dos animais;  ------------------------------------------------------  

Solicitamos à Câmara Municipal de Paredes de Coura - Todo o Apoio logístico que nos possa facultar; - 

Continuação da participação do município courense nas campanhas de esterilizações (gratuitas) a nível nacional; 

- Pedido de ligação de energia elétrica e suporte dos custos inerentes à utilização para atual sede desta 

associação, a qual foi uma concessão de V. Exas. (executivo do Município de Paredes de Coura); --------------------  

- Solicitamos a V. Exas a verba de 9000 euros, para que possamos pagar as nossas dívidas e dar continuidade, 

em 2022, ao trabalho desenvolvido em anos anteriores dando primazia aos seguintes:  ----------------------------------  

- Esterilização, tratamento e adoção de animais errantes;  -------------------------------------------------------------------------  

- Apoio aos animais que temos em família de acolhimento temporário, tanto a nível de alimentação, como 

veterinário; - Continuidade de apoio a colónias de gatos;  --------------------------------------------------------------------------  

- Apoio aos cães de rua nas freguesias;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Continuidade nas campanhas de esterilizações gratuitas a nível nacional, com o apoio do município courense;  

- Contribuir para educação da cidadania das crianças e jovens do nosso concelho.  ---------------------------------------  

Continuaremos, a par do apoio de V. Exas a desenvolver atividades que nos proporcionem angariação de fundos 

e sócios (participação na Feira Mostra, festas de Concelho, festival, realização de jantares e outros eventos). ------  

Foi deliberado, por unanimidade retirar este assunto da ordem de trabalhos, tendo em conta que em breve 

será analisada a situação de renovação dos protocolos de colaboração para a esterilização de cães e gatos, 

de companhia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CLUBE DE NATAÇÃO E CULTURA DE PAREDES DE COURA – UTILIZAÇÃO DA PISCINA 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio apresentado pelo Clube de Natação e 

Cultura de Paredes de Coura, para o ano de 2022, que se transcreve a seguir: ----------------------------------------  

“Vimos, por este meio e a exemplo de anos anteriores, solicitar a V. Exa. a renovação do Protocolo estabelecido 

entre o Município e o Clube de Natação e Cultura de Paredes de Coura, para utilização das instalações da Piscina 

Municipal. Em anos anteriores, o clube pagou as taxas especiais (0,27€/Estudante e 0,70€/Adulto). Atendendo aos 

períodos de inatividade do Clube devido ao encerramento das instalações das piscinas Municipais, provocado pela 

COVID-19 Pedimos especial atenção na renovação do protocolo, na medida que: ------------------------------------------  

o - Entre meados de setembro de 2020 e julho de 2021 a piscina encontrou-se encerrada, e as monitoras 

pertencentes ao quadro de pessoal do clube passaram à situação de "Lay-off" (quase sem encargos para 

o clube.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o - Entre meados de dezembro de 2021 e meados de janeiro de 2022, o Clube viu-se novamente obrigado a 

suspender as atividades, com a agravante de nesse período termos assumido os salários e demais 

despesas relativas às funcionárias, e não podermos ter cobrado mensalidade aos utentes por não ter 

havido aulas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

o - Esse mês de inatividade custou ao clube, uma verba a rondar os 3 500€/4000€ somando os referidos custos 

com a perda de receita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabendo que, em média o clube pagava cerca de 150€/mês pela utilização da piscina mediante os protocolos de 

utilização anteriormente celebrados, solicitamos a V. Exa. a melhor atenção, no sentido de protocolar com este 
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Clube, a utilização gratuita das instalações pelo período de 24 meses nos mesmos horários e dias da semana - de 

2a a 6a feira, entre as 09h30 e as 10h15 e entre as 16:00 e as 19:30 horas e aos sábados entre as 09h30 e as 

12h00 - a vigorar entre 01 de setembro de 2021 e 31 de julho de 2023. --------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a utilização gratuita das instalações pelo período de 24 meses 

nos mesmos horários e dias da semana - de 2a a 6a feira, entre as 09h30 e as 10h15 e entre as 16h00 e as 

19h30 e aos sábados entre as 09h30 e as 12h00 - a vigorar entre 01 de setembro de 2021 e 30 de setembro 

de 2022, pelo Clube de Natação e Cultura. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Venâncio sugeriu que aquando dos pedidos de renovação deva ser remetido ao Município um plano 

onde constem as atividades desenvolvidas e o número de participantes no período anterior. ----------------------------  

CLUBE DE NATAÇÃO E CULTURA DE PAREDES DE COURA – APOIO ANUAL 

PONTO 06 - Apreciação, discussão e votação de pedido de subsídio anual pelo Clube de Natação e Cultura 

de Paredes de Coura, para a época desportiva de 2021/2022, que se transcreve a seguir: ------------------------  

“Como certamente é do vosso conhecimento, ao longo destes 23 anos de existência, o Clube Natação e Cultura 

de Paredes de Coura, tem como principal objetivo a promoção e prática de atividades desportivas - natação, 

hidroginástica, hidroterapia, judo e ginástica artística -e recreativas com a participação regular nos Jogos de 

Amizade e no habitual Encontro de Janeiras entretanto suspenso por força da Pandemia provocada pela COVID-

19. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo presente vimos solicitar a Va Exa. a renovação do subsídio de atividade para a época desportiva de 

2021/2022, como vem acontecendo em anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------  

Apesar de termos passado mais de um ano com as atividades suspensas e sem receitas provenientes das de 

quotizações dos associados, os mecanismos de apoio ao empregador implementados pelo Governo - Lay Off e 

Apoio à Retoma Progressiva - foram de crucial importância para a sustentabilidade do Clube, tendo sido dessa 

forma possível salvaguardar a manutenção dos postos de trabalho, e permitiram que outras verbas fossem 

canalizadas para assegurar a parte que nos coube dos salários e o cumprimento dos restantes compromissos e 

despesas fixas associadas ao dia a dia do clube. -------------------------------------------------------------------------------------  

O Plano de Atividades e Orçamento que remetemos em anexo, reflete os dados contabilísticos de 2021, as 

atividades que pretendemos implementar nos diversos domínios, a situação económica que o país atravessa pelo 

facto de estarmos, ainda, a viver uma Pandemia, que nos coloca uma série de incertezas quanto ao futuro. --------  

Pese embora o rigor apresentado no orçamento previsto para o corrente ano de 2022, fomos surpreendidos muito 

recentemente com uma situação de Guerra na Europa do Leste, que tem levado ao inflacionamento total dos 

preços em todos os domínios da nossa economia, e que direta e indiretamente acabam por afetar o dia a dia da 

gestão do Clube, nomeadamente com o aumento inesperado do preço dos combustíveis, e a diminuição do poder 

de compra das famílias que pode afetar o pagamento das mensalidades dos utentes do clube, sendo certo que 

nenhum utente deixará de frequentar as aulas de natação por comprovada insuficiência económica. -----------------  

Em setembro de 2021 conseguimos retomar, embora parcialmente, a atividade do clube, com limitações muito 

rígidas quanto à ocupação dos balneários, circuitos, lotação etc., permitindo desde ai voltar a arrecadar as receitas 

possíveis referentes às os, fruto de uma procura constante, alicerçada pelo estatuto que o clube goza, que 

juntamente com o apoio do Município, constituem as grandes (e exclusivas) fontes de financiamento do Clube. 

Importa referir que essas limitações impostas na taxa de ocupação forçam o Clube a ter uma lista de espera 

extensa de praticantes. O valor que o clube recebeu no passado ano de 2021 como forma de subsídio anual de 

atividade e para época desportiva (setembro a julho) foi de 9,500,00€ e dispõem de duas trabalhadoras (monitoras) 

a tempo inteiro nos quadros do clube. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde que retomamos a atividade do Clube em setembro passado, vimo-nos novamente obrigados a suspender 

todas as aulas devido ao encerramento da Piscina Municipal provocado por nova vaga da pandemia de Covid-19 
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entre meados de dezembro e meados de janeiro - correspondente a quase 1 mês de inatividade - período sobre o 

qual o Clube não cobrou a mensalidade aos utentes, traduzindo-se numa perda de receita de aproximadamente 

2.000,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reforçamos que continuaremos como sempre, dispostos a colaborar com o Município em todas as atividades e 

eventos que tiverem por convenientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio Clube de Natação e Cultura de Paredes de Coura, 

para a época desportiva de 2021/2022, no valor de € 9 500,00 (nove mil e quinhentos euros) e que sejam 

pagos cinco mil euros de imediato e a parte restante em seis prestações, destinado a apoiar as atividades 

do clube. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo. -----------------------------------------  

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE TÉCNICOS SUPERIORES 

PONTO 07: - Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de técnicos superiores das áreas de engenharia civil agronomia, ciências agrárias ou 

ciências ambientais, direito e informática ou eletrónica e redes de computadores, que se transcreve: -------  

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

O disposto no n.º 1 do art.º 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, que estatui que os serviços da administração pública podem promover o recrutamento 

dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados nos respetivos 

mapas de pessoal;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que, de acordo com o estabelecido no n.º 4 da mesma norma, o órgão ou serviço pode recrutar trabalhadores com 

vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, mediante procedimento concursal a que 

podem concorrer trabalhadores com e sem vínculo de emprego público; -------------------------------------------------------  

O mapa de pessoal para o ano de 2022, que contempla os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento 

das atividades municipais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2022, que prevê os encargos relativos aos postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 31.º da LTFP;  --------------------------------  

As informações anexas como docs. n.º 1 e 2, as quais aqui se dão por integralmente reproduzidas para os devidos 

efeitos, dando conta da necessidade de afetação urgente aos serviços municipais, de modo a suprir necessidades 

permanentes, de: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 1 Técnico Superior licenciado em Engenharia Civil; ---------------------------------------------------------------------------------  

- 1 Técnico Superior com licenciatura na área de Agronomia, Ciências Agrárias ou Ciências Ambientais; ------------  

A informação anexa como doc. n.º 3, subscrita pelo responsável pelos serviços de informática do Município, a qual 

aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos efeitos, dando conta da necessidade de afetação urgente 

àqueles serviços, de modo a suprir necessidades permanentes, de: -------------------------------------------------------------  

- 1 Técnico Superior com licenciatura na área de Eletrónica e Redes de Computadores; ----------------------------------  

A informação anexa como doc. n.º 4, subscrita pela responsável pelos serviços financeiros do Município, a qual 

aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos efeitos, dando conta da necessidade de afetação urgente 

aos serviços municipais, de modo a suprir necessidades permanentes, de: ---------------------------------------------------  

- 1 Técnico Superior com licenciatura em Direito; --------------------------------------------------------------------------------------  

A impossibilidade de suprimento das necessidades verificadas nas áreas de atividade em causa através dos 

recursos internos;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que, de acordo com a solução interpretativa uniforme aprovada em Reunião de Coordenação Jurídica de 

2014.05.15, homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014 (ref. Circ. 

92/2014/PB, de 24/07/2014, remetida pela ANMP e Despacho n.º 2556/2014 do Secretário da Administração 
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Pública), as autarquias estão dispensadas da obrigatoriedade de consulta à Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores 

em situação de requalificação ou valorização profissional no âmbito e para os efeitos da LTFP; ------------------------  

Que não foi ainda criada, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, a entidade gestora da 

requalificação nas autarquias (EGRA) (cfr. Comunicação da CIM Alto Minho anexa como doc. n.º 5) e que, nos 

termos do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, as autarquias locais são entidades 

gestoras subsidiárias enquanto as EGRA não estiverem em funcionamento; -------------------------------------------------  

Que no Município de Paredes de Coura não existem trabalhadores em situação de requalificação ou valorização 

profissional; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que no Município de Paredes de Coura não estão constituídas reservas de recrutamento na carreira e categoria 

de técnico superior para as áreas de atividade em causa; --------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Paredes de Coura não se encontra em situação de saneamento financeiro ou de 

rutura (alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual); ----------  

Que, conforme informações anexas como docs. n.º 1, 2, 3 e 4, a afetação dos profissionais aqui em causa aos 

respetivos serviços é urgente, importando, por via da referida urgência, alargar o máximo possível o espectro de 

candidatos de molde a que os lugares não fiquem por preencher e de forma a que os lugares sejam ocupados por 

profissionais o mais capazes possível; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os princípios constitucionais da economia, da eficácia e eficiência da gestão da administração pública;  ------------  

Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo com o estabelecido no 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, delibere: --------------------------------------------------------------  

i. Aprovar/autorizar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, a que possam candidatar-se 

trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, nos termos dos n.ºs 1 e  4  do artigo 30.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, para a constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para a ocupação dos seguintes postos de trabalho da 

categoria de técnico superior da carreira geral de técnico superior: --------------------------------------------------------------  

Unidade 

Orgânica 

Área de atividade Número de 

postos 

Divisão de Obras 

Municipais 

Ref. A – Engenharia Civil  1 

 

Divisão de 

Urbanismo e 

Ambiente 

Ref. B – Agronomia, Ciências 

Agrárias ou Ciências 

Ambientais 

1 

Serviço 

Administrativo e 

Financeiro 

Ref. C – Direito 

 

1 

Serviço 

Administrativo e 

Financeiro  

Ref. D – Informática ou 

Eletrónica e Redes de 

Computadores 

1 

ii. Que o recrutamento dos Técnicos Superiores, tenha em consideração os seguintes parâmetros: -------------------  

1. Consultas prévias: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1. Para efeitos do disposto nos artigos 16.º e 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de dezembro, na sua 

redação atual, declara-se que consultada a CIM Alto Minho, enquanto entidade gestora da requalificação nas 

Autarquias Locais (EGRA), a CIM Alto Minho informou ainda não se encontrar constituída a EGRA para os seus 

Municípios. Declara-se ainda que no Município de Paredes de Coura não existem trabalhadores em situação de 

requalificação ou valorização profissional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 11/2022 Página 14 26-05-2022 
 

1.2. De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 

2014, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, «As 

autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, ficando 

dispensada desta formalidade de consulta até que venha a constituir a EGRA junto de entidade intermunicipal». 

1.3. Declara-se que no Município de Paredes de Coura não estão constituídas reservas de recrutamento na 

carreira/categoria de técnico superior para as áreas de atividade em causa. --------------------------------------------------  

2. Caracterização dos postos de trabalho: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ref. – A: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. ------------------------------------------------------  

Em concreto, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, 

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 

atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos 

e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 

técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional 

contratado: conceber e realizar projetos de obras, preparando, organizando e superintendendo a sua construção, 

manutenção e reparação; conceber projetos de arruamentos, drenagem de águas pluviais e de águas domésticas 

e abastecimento de águas relativos a operações de loteamentos urbanos; preparar, programar e coordenar 

operações à medida que os trabalhos prosseguem; preparar, organizar e superintender trabalhos de manutenção 

e reparação de construções existentes; fiscalizar obra; realizar vistorias técnicas; colaborar e participar em equipas 

multidisciplinares para elaboração de projetos para obras de complexa ou elevada importância técnica ou 

económica; conceber e realizar planos de obras, estabelecendo estimativas de custo e orçamentos, planos de 

trabalho e especificações, indicando o tipo de materiais, máquinas e outros equipamentos necessários; preparar 

os elementos necessários para lançamento de empreitadas, nomeadamente elaboração do programa de concurso 

e caderno de encargos; competindo-lhe de igual modo proceder aos demais trabalhos de grau de complexidade 3 

que lhe forem solicitados no âmbito da sua área de atividade. ---------------------------------------------------------------------  

 Ref. – B: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. ------------------------------------------------------  

Em concreto, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, 

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 

atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos 

e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 

técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional 

contratado: a administração dos recursos naturais (solo, água, ar, fauna e flora), garantindo práticas sustentáveis; 

a promoção da criação, arborização e conservação de parques, jardins e outros espaços verdes, providenciando 

pela seleção e plantio das espécies convenientes; a promoção do combate às pragas e doenças nos espaços 

verdes; a promoção do ordenamento e desenvolvimento das áreas verdes; a dinamização de ações de informação 

e campanhas de sensibilização e educação ambiental e para a preservação do meio ambiente; a coordenação, 

acompanhamento e implementação de projetos de recuperação de áreas poluídas ou a reabilitar; o tratamento de 

dados e de informações geográficas (por georreferenciação); a realização de estudos na área ambiental; 
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competindo-lhe de igual modo proceder aos demais trabalhos de grau de complexidade 3 que lhe forem solicitados 

no âmbito da sua área de atividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ref. – C: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. -----------------------------------------------------  

Em concreto, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, 

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 

atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos 

e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 

técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional 

contratado: o exercício de funções de assessoria técnico-jurídica, através da realização de funções consultivas, de 

estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e procedimentos de natureza técnico-

jurídica, autonomamente ou em grupo, no âmbito dos objetivos das várias unidades orgânicas do Município; a 

execução de outras atividades de apoio geral ou especializado ao município, nas áreas de atuação comuns, 

inerentes à área do Direito; a representação e defesa do município nos processos judiciais em que seja parte ou 

interessado, nos termos permitidos no artigo 11.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, bem como 

nas diversas fases do procedimento administrativo; competindo-lhe de igual modo proceder aos demais trabalhos 

de grau de complexidade 3 que lhe forem solicitados no âmbito da sua área de atividade. -------------------------------  

Ref. – D: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. -----------------------------------------------------  

Em concreto, funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e 

processos de natureza técnica e/ou científica, que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, 

autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras 

atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos 

e serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior 

qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole 

técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional 

contratado: o planeamento, implementação e gestão de redes; a manutenção de serviços de rede: Web, Email, 

Ficheiros; a manutenção de sistemas de firewall; a implementação e gestão de sistemas de armazenamento e 

dados; a implementação e gestão de sistemas de virtualização; o apoio aos utilizadores internos do Município 

através de um sistema de “servicedesk”; o apoio técnico aos jardins de infância e escola básica do Agrupamento 

de Escolas de Paredes de Coura; o apoio nos processos de modernização administrativa, designadamente 

simplificação administrativa, desmaterialização de processos e desenvolvimento de sistemas; a colaboração nos 

processos de transição digital; a colaboração nos processos relacionados com o Regime Jurídico da Segurança 

do Ciberespaço; competindo-lhe de igual modo proceder aos demais trabalhos de grau de complexidade 3 que lhe 

forem solicitados no âmbito da sua área de atividade. -------------------------------------------------------------------------------  

Perfil de competências: orientação para o serviço público; orientação para resultados; planeamento e organização; 

análise da informação e sentido crítico; conhecimentos especializados e experiência; adaptação e melhoria 

contínua; iniciativa e autonomia; inovação e qualidade; otimização de recursos; relacionamento interpessoal; 

responsabilidade e compromisso com o serviço e comunicação. -----------------------------------------------------------------  

3. Habilitações académicas:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ref. – A:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 11/2022 Página 16 26-05-2022 
 

Licenciatura em Engenharia Civil, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou 

experiência profissional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ref. – B: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Licenciatura em Agronomia ou Ciências Agrárias ou Ciências do Ambiente, sem possibilidade de substituição do 

nível habilitacional por formação ou experiência profissional.  ---------------------------------------------------------------------  

Ref. – C: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Licenciatura em Direito, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação ou experiência 

profissional.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ref. – D: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Licenciatura em Engenharia Informática ou Eletrónica e Redes de Computadores, sem possibilidade de 

substituição do nível habilitacional por formação ou experiência profissional.  ------------------------------------------------  

4. Local de trabalho: Área do Município de Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------------  

5. Determinação do posicionamento remuneratório:  ---------------------------------------------------------------------------------  

5.1. Nos termos do artigo 38.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o posicionamento dos 

trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com a entidade 

empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal. ------------------------------  

5.2. A posição remuneratória de referência para o procedimento concursal é a correspondente à 2.ª posição 

remuneratória da carreira/categoria de técnico superior e ao nível 15 da tabela remuneratória única – 1.215,93€. 

6. Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e 

para os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual. 

7. Requisitos legais de admissão: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.1. Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam, cumulativamente, até ao termo do prazo de entrega 

da candidatura, os requisitos gerais de admissão definidos no artigo 17.º da lei geral do trabalho em funções 

públicas, aprovada pela lei n.º 35/2014, de 20 de junho, designadamente: -----------------------------------------------------  

a) Terem nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei 

especial; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Terem 18 anos de idade completos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou interditos para o exercício das funções que se propõe 

desempenhar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; ------------------------------  

e) Terem cumprido as leis de vacinação obrigatória; ----------------------------------------------------------------------------------  

f) Possuírem as habilitações académicas exigidas no ponto 3. --------------------------------------------------------------------  

7.2. Não podem ser admitidos ao procedimento concursal os candidatos que, cumulativamente, se encontrem 

integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem posto de 

trabalho previsto no mapa de pessoal do órgão ou serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se 

publicita o procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Apresentação de candidaturas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.1. Prazo: O prazo para apresentação de candidaturas é de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação 

de aviso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.2. Forma e local: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, 

disponibilizado no sítio do Município de Paredes de Coura, em www.paredesdecoura.pt, o qual deverá ser dirigido 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e entregue pessoalmente ou remetido por correio registado com aviso 

de receção para Município de Paredes de Coura – Largo Visconde de Mozelos - Apartado 6, 4941-909 Paredes 

de Coura, ou por email para geral@paredesdecoura.pt, identificando o procedimento concursal, através do número 
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do aviso do Diário da República ou número do código de oferta na Bolsa de Emprego Público. São aceites 

candidaturas em suporte papel na medida em que podem existir candidatos, com competências muito válidas para 

ocupar os postos de trabalho, que, pelas mais diversas razões, não consigam submeter a candidatura em suporte 

eletrónico, não devendo tal aspeto ser um entrave à apresentação da candidatura até porque o que se pretende é 

alargar o máximo possível o espectro de candidatos de molde a que os lugares não fiquem por preencher e de 

forma a que os lugares sejam ocupados por profissionais o mais capazes possível na respetiva área de atividade. 

8.3. O formulário de candidatura deverá ser acompanhado da seguinte documentação: -----------------------------------  

a) Curriculum vitae e documentos comprovativos da posse dos requisitos previstos nas alíneas a), b) e f) do ponto 

7.1; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade permanente igual ou superior a 60 %) e abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, devem declarar no requerimento de candidatura o respetivo grau de 

incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo. 

Devem mencionar, ainda, todos os elementos necessários ao cumprimento da adequação dos processos de 

seleção, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de comunicação/expressão; --------------------------------------  

c) Os candidatos vinculados à função pública deverão anexar declaração emitida pelo serviço público a que se 

encontram vinculados, da qual conste o vínculo à função pública, a carreira/categoria que possuem, a antiguidade 

na carreira/categoria ou tempo de exercício da função, a avaliação de desempenho dos últimos 3 ciclos avaliativos, 

a posição remuneratória detida aquando da apresentação da candidatura e a descrição das funções atualmente 

exercidas;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Os candidatos a que se refere o ponto 9.1 (e que não exerçam a faculdade prevista no ponto 9.2): deverão 

apresentar currículo profissional detalhado e devidamente datado e assinado, do qual devem constar, 

designadamente, as habilitações literárias e/ou profissionais, as funções desempenhadas, bem como as 

atualmente exercidas, com indicação dos respetivos períodos de duração, e atividades relevantes, assim como, a 

formação profissional detida com indicação das ações de formação finalizadas (cursos e seminários) indicando a 

respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, juntando comprovativos da formação e da 

experiência profissionais, sob pena de não serem consideradas. -----------------------------------------------------------------  

8.4. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a 

apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações, bem como a exibição dos originais dos 

documentos apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.5. A falta de apresentação dos documentos exigidos determina a exclusão do candidato, quando a falta desses 

documentos impossibilite a admissão ou avaliação do mesmo. -------------------------------------------------------------------  

9. Métodos de seleção: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.1. No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caracterizadora do posto de trabalho correspondente ao procedimento, ou tratando-se de candidatos em situação 

de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, 

os métodos de seleção a utilizar no seu recrutamento são os previstos no n.º 2 do artigo 36.º do anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho: Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências. ------------------------------  

9.2. Os métodos referidos no ponto anterior podem ser afastados pelos candidatos através de declaração escrita, 

aplicando-se-lhes, nesse caso, os métodos previstos para os restantes candidatos. ----------------------------------------  

9.3. Nos restantes casos, os métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes: Prova de 

Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção. -------------------------------------------------  

9.4. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-se excluído o candidato que não compareça 

à realização de um método de seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de 

seleção, não lhe sendo aplicado o método seguinte.  -------------------------------------------------------------------------------  
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9.5. Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 

classificativa e o sistema de valoração final do método constarão das atas de reunião do júri do procedimento 

concursal, que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas e que serão publicadas na página do 

Município na internet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Âmbito de recrutamento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.1. Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125/2019, de 30 de abril, de acordo 

com o preconizado no n.º 4 do artigo 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 

proceder-se-á ao recrutamento de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado ou com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 

jurídica de emprego público previamente estabelecida, ponderada a urgência do recrutamento, a carência de 

recursos humanos no setor de atividade a que se destina o recrutamento e a evolução global dos recursos 

humanos do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.2. Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos com deficiência têm preferência em 

igualdade de classificação. Estes devem declarar no requerimento de admissão, o respetivo grau de deficiência e 

os meios de comunicação, expressão a utilizar no processo de seleção. -------------------------------------------------------  

11. Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos 

no art.º 27.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual.  -----------------------------------------------  

12. As notificações dos candidatos serão efetuadas nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, na sua redação atual.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada 

alfabeticamente, afixada no átrio do edifício dos Paços do Concelho e disponibilizada na página eletrónica do 

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

14. A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada em lugar público e visível, no edifício dos 

Paços do Município e disponibilizada em www.paredesdecoura.pt. --------------------------------------------------------------  

15. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição da República Portuguesa, o Município de Paredes 

de Coura, enquanto entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no 

sentido de evitar toda e qualquer forma de discriminação. --------------------------------------------------------------------------  

16. O procedimento concursal será publicitado nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. As falsas declarações serão punidas nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de técnicos superiores das áreas de engenharia civil; agronomia, ciências agrárias ou 

ciências ambientais; direito e informática ou eletrónica e redes de computadores. ----------------------------------  

ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CANDIDATURA PARA INCUBAÇÃO DE EMPRESAS 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de proposta de candidaturas para a incubação física de 3 

entidades na incubadora “ELEVADORA” e uma fase de candidaturas para a incubação física de 2 entidades 

na incubadora “EMPREENDE MAKERS”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) O Município de Paredes de Coura, no âmbito das suas atribuições, previstas na Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, apoia e promove o desenvolvimento de 

atividades de interesse municipal, incluindo as de natureza económica, visando fomentar a criação de 

empresas inovadoras e tecnologicamente relevantes para o concelho; ---------------------------------------------  
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b) Constitui um importante desiderato do Município de Paredes de Coura fomentar o surgimento de novas 

empresas e de novos empresários, dando preferência àqueles que apostem nas áreas dos serviços 

criativos e inovadores, de modo a promover-se o desenvolvimento nas vertentes social, económica e 

tecnológica e a permitir elevar o nível de empreendedorismo local; --------------------------------------------------  

c) As incubadoras de empresas contribuem de forma clara para o desenvolvimento, promoção e inovação do 

território onde estão inseridas; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) A incubação é um instrumento de diversificação de atividades e de descentralização, promovendo o 

aparecimento de empresas inovadoras que atuam em áreas com muito valor acrescentado, contribuindo 

para a renovação e reinvenção do tecido empresarial;-------------------------------------------------------------------  

e) No cumprimento dos mencionados desígnios, nos termos do n.º 1, do artigo 6.º do Regulamento das 

Incubadoras de Empresas do Município de Paredes de Coura, foram criadas pela Câmara Municipal de 

Paredes de Coura: a incubadora “Empreende Makers”, destinada à incubação de entidades que 

pretendam desenvolver projetos nas áreas da inovação e tecnologia, e a incubadora “Elevadora”, 

destinada à incubação de entidades que pretendam desenvolver projetos nas áreas da inovação 

tecnológica de cariz digital ou que queiram aperfeiçoar a sua presença e atuação nessa área, bem como 

projetos que visem a promoção e divulgação do espaço rural e dos produtos endógenos ou das formas 

tradicionais de produzir e da sua adaptação aos novos materiais e equipamentos; -----------------------------  

f) Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento das Incubadoras de Empresas do Município de Paredes 

de Coura, as candidaturas para a incubação física encontram-se sujeitas à disponibilidade física e 

estrutural das Incubadoras, definida e avaliada, em cada momento, pela Câmara Municipal, a quem 

compete decidir em que momento as candidaturas são abertas, o prazo de candidatura e os elementos a 

apresentar no momento da submissão das candidaturas, sem prejuízo dos elementos de entrega 

obrigatória previstos no mencionado regulamento; -----------------------------------------------------------------------  

g) Existiram manifestações de interesse por parte de algumas entidades na incubação na incubadora 

“Elevadora” e de uma entidade na incubação na incubadora “Empreende Makers”; -----------------------------  

h) Neste momento, a incubadora “Elevadora” possui capacidade para incubação de mais três entidades e a 

incubadora “Empreende Makers” possui capacidade para a incubação de mais duas entidades; -----------  

i)- Conforme 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, dispondo o Município de atribuições, designadamente, no domínio 

da promoção do desenvolvimento; --------------------------------------------------------------------------------------------  

j)- Nos termos da 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; 

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

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

1. Abrir, pelo período de 20 dias úteis contados da publicação de edital, publicitando o início do período de 

candidaturas, no sítio do Município de Paredes de Coura na internet, uma fase de candidaturas para a 

incubação física de 3 entidades na incubadora “ELEVADORA” e uma fase de candidaturas para a incubação 

física de 2 entidades na incubadora “EMPREENDE MAKERS”, devendo, para instrução da candidatura, sem 

prejuízo dos demais elementos previstos no Regulamento das Incubadoras de Empresas do Município de 

Paredes de Coura, os candidatos apresentar: ------------------------------------------------------------------------------------  

a) Formulário de candidatura, o qual se encontra disponível no site do Município de Paredes de Coura; -------  

b) Cartão de cidadão ou BI e NIF ou outro documento de identificação civil e NIF (no caso de pessoa singular); 
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c) Estatutos atualizados, certidão permanente e cartão de cidadão ou BI e NIF ou outro documento de 

identificação civil e NIF dos legais representantes da entidade (no caso de pessoa coletiva); ----------------  

d) Declaração de início de atividade; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Documento contendo a descrição das ideias/projetos de negócio, detalhando as suas múltiplas dimensões; 

f) - Documento contendo a descrição da ideia de negócio: indicando o ramo de atividade do negócio; 

fundamentando o caráter criativo e inovador do projeto, o seu potencial de concretização em produtos e 

serviços, a sua intensidade tecnológica e o seu potencial de mercado; ---------------------------------------------  

g) Documento que evidencie a experiência do candidato, a sua capacidade empreendedora e as suas 

competências de gestão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Documento que evidencie o potencial de impacto do projeto no desenvolvimento regional, abordando, 

sempre que possível, o potencial de criação de postos de trabalho, em especial, qualificados; --------------  

i) - Documento que evidencie a qualidade e consistência do Plano de Negócios, incluindo a demonstração da 

viabilidade económica e financeira do projeto. ------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta para candidaturas para a incubação física de 3 

entidades na incubadora “ELEVADORA” e uma fase de candidaturas para a incubação física de 2 entidades 

na incubadora “EMPREENDE MAKERS”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

PROTOCOLO COM A APTRAM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TRAÇÃO ANIMAL 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de proposta de protocolo para criação de programa integrador 

e aglutinador de dinamização e promoção do Laboratório Rural (LR), com o objetivo estimular a inovação 

e o desenvolvimento rural, que se anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Entre:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º Município de Paredes de Coura, titular do NIPC 506632938, sito no Largo Visconde de Mozelos, AP. 6, 4941-

909 Paredes de Coura, representado pelo seu Presidente, Vítor Paulo Gomes Pereira, na qualidade de Primeiro 

Outorgante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2º APTRAM – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TRACÇÃO ANIMAL, com sede nos Campos de Santa Apolónia, 

caixa postal nº 87, 5300-257, Bragança, NIPC 510453791, representada pelo seu representante legal, com 

poderes para o ato, João Brandão Rodrigues, residente na Quinta da Cruz, Arestim, Linhares, 4940-371 - Paredes 

de Coura, na qualidade de Segunda Outorgante; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 - A criação do laboratório rural enquanto rede colaborativa por meio de protocolo assinado entre todos os 

membros em 28/01/2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Que o Primeiro Outorgante entende que a dinamização do Laboratório Rural (LR) representa uma mais 

valia para o concelho e uma vontade clara de poder fazer ciência de uma forma diferente, próxima das 

comunidades rurais e sempre com o intuito de procurar soluções conjuntas aos problemas que as afetam 

de forma direta ou indireta; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - A melhor forma de proteger o meio ambiente é através da presença humana nos territórios e da 

implementação de práticas inovadores que atualizam modos de produção, práticas e tecnologias antigas 

que respeitam o ritmo certo do mundo e garantam o equilíbrio ambiental entre o homem e a paisagem 

 - Que nas conversas entre todos os parceiros ficou patente que a iniciativa reflete de forma inequívoca 

interesses próprios mas também comuns, ficando demonstrada a grande vontade em assumirem a 

Paisagem Protegida do Corno de Bico como um grande laboratório ao ar livre, onde atividades de carácter 

técnico-científico, tanto formativas como informativas teriam lugar, não só para as respetivas 
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comunidades académicas, mas também para grupos-alvo fora da academia, dando aqui também 

destaque ao trabalho realizado pelas ONG envolvidas no consórcio; ------------------------------------------------  

 - Que a Segunda Outorgante propôs ao Primeiro Outorgante a criação de um programa integrador e 

aglutinador de dinamização e promoção do LR, que lhe permita assumir-se como grande centro formador 

e de partilha de conhecimento no Alto Minho e em toda a região do Noroeste Peninsular, em torno do 

mundo Rural; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Que a estratégia desta proposta se centra na dinamização do CEIA (Centro de Educação e Interpretação 

Ambiental) e da Paisagem Protegida do Corno de Bico, assim como de outras infraestruturas existentes 

no Município, através da organização e realização de atividades de carácter informativo, formativo, técnico 

e científico nas mais diversas áreas, que serão o motor do próprio Laboratório Rural; -------------------------  

 - Que todos os parceiros do Laboratório Rural serão chamados a participar, aportando sobretudo recursos 

humanos com capacidade formativa, técnica e científica; ---------------------------------------------------------------  

 - Que o Primeiro Outorgante não dispõe de meios e ou recursos que reúnam as condições necessárias para 

a dinamização do supramencionado projeto e que a Segunda Outorgante deles dispõe; ----------------------  

 - Que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea t) artigo 33° da Lei n° 75/2013, de 12 

de setembro, "Assegurar, incluindo a possibilidade de construção de parcerias…a manutenção, 

recuperação e divulgação do património natural, cultural paisagístico e urbanístico do município…”. 

Estabelecem entre si o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes: -----------------------  

Primeira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Segunda Outorgante compromete-se a criar um programa integrador e aglutinador de dinamização e promoção 

do Laboratório Rural (LR), com o objetivo estimular a inovação e o desenvolvimento rural. -------------------------------  

Segunda------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Segunda Outorgante compromete-se a desenvolver todas as atividades de modo a que o LR se assuma como 

um centro formador e de partilha de conhecimento no Alto Minho e em toda a região do Noroeste Peninsular, em 

torno do mundo Rural, levando a cabo o desenvolvimento de atividades pedagógicas e de sensibilização ambiental, 

entre outras, as designadas na cláusula quara do presente instrumento. -------------------------------------------------------  

Terceira-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo é celebrado pelo prazo de 12 meses, podendo ser objeto de renovação, caso exista acordo 

das partes nesse sentido e os pressupostos da sua celebração se mantenham. ---------------------------------------------  

Quarta---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - As atividades a levar a cabo, entre maio de 2022 e abril de 2023, serão nomeadamente as seguintes: -----------  

Gestão sustentável do meio rural: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Encontro de Bioconstrução e Arquitetura Vernácula: lições de sustentabilidade (Primavera); ---------------------------  

- Curso de gestão florestal sustentável (Outono).--------------------------------------------------------------------------------------  

 Agricultura e produção familiar:------------------------------------------------------------------------------------------  

- Curso de tração animal (Primavera); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Estratégias de valorização e diversificação da pequena produção agropecuária (todo o ano). -------------------------  

 Atividades rurais: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Curso de iniciação à apicultura (Primavera); ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Conservação e transformação de alimentos (Outono); -----------------------------------------------------------------------------  

- Cerâmica e olaria (todo o ano). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Atividades técnico-científicas: --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Jornadas de conservação e boas práticas na gestão de zonas ribeirinhas (Verão); ---------------------------------------  

- Curso de identificação, controlo e irradicação de espécies vegetais invasoras (Inverno); --------------------------------  
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- Encontro Ibérico de tração animal (Verão); --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Universidade Rural / forest school (5 dias) (outono / Inverno). --------------------------------------------------------------------  

• Em paralelo com a organização das atividades, a presente proposta de dinamização contempla também a 

realização de trabalhos florestais de conservação e gestão com tração animal na PPCB (15 dias) e o apoio na 

adoção de medidas de gestão e o apoio e procura de soluções para a diminuição do conflito animal/ homem. ------  

Quinta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1- O valor anual do Programa de Dinamização e Promoção do Laboratório Rural a protocolar é de 35.000,00 euros 

e compreende: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - A contratação de recursos humanos; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Serviços de consultoria; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 - Trabalhos florestais de conservação e gestão com tração animal na PPCB (15 dias ao longo do ano), pagos 

mensalmente em duodécimos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- As condições de pagamento acima estipuladas foram estabelecidas de acordo com a disponibilidade financeira 

do Primeiro Outorgante ao abrigo do disposto na Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (Lei nº 8/2012, 

de 21 de fevereiro e sua regulamentação ínsita no Decreto-Lei nº 117/2012, de 21 de junho), que estabelece os 

procedimentos para a aplicação da referida Lei). --------------------------------------------------------------------------------------  

3- O compromisso da comparticipação está registado sob o n.º _________/2022. -------------------------------------------  

E por assim terem acordado, celebram o presente protocolo de colaboração, lavrado em dois exemplares, um para 

cada parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo com a APTRAM – Associação Portuguesa de Tração 

Animal, com sede nos Campos de Santa Apolónia, caixa postal nº 87, 5300-257, Bragança, criar um 

programa integrador e aglutinador de dinamização e promoção do Laboratório Rural, com o objetivo 

estimular a inovação e o desenvolvimento rural, mediante o valor anual de € 35 000,00 (trinta e cinco mil 

euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Venâncio sugeriu que no final do ano, a associação deveria apresentar um relatório a fim de as 

atividades desenvolvidas serem verificadas/avaliadas. -------------------------------------------------------------------------------  

AMIGOS DAS DUAS RODAS 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de pedido de subsídio apresentado pela associação 

Motoclube Amigos das Duas Rodas, para custear as despesas de combustível, na seguração e auxílio nas 

provas de ciclismo promovidas pelo município. -----------------------------------------------------------------------------------   

Vitor Rodrigues, na qualidade de presidente do Motoclube Amigos das Duas Rodas, NIPC 506764230, vem solicitar 

a atribuição de um subsídio nunca inferior a € 300,00 para apoiar a participação do Motoclube com motos de 

segurança e assistência nas provas de ciclismo a executar pelo Município durante os próximos meses. --------------  

O valor em causa destina-se apenas a custear o gasto de gasolina e óleo de mistura para as motos”. ----------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 300,00 (trezentos euros), destinado a 

apoiar os gastos de combustível à associação Motoclube Amigos das Duas Rodas com motos de 

segurança e assistência nas provas de ciclismo a executar pelo Município durante os próximos meses. ---  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

REDUÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação de requerimento de José Paulo Correia Junqueira, para 

redução do pagamento taxas de construção a levar a efeito na união das freguesias de paredes de Coura 

e Resende, conforme requerimento que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------  
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José Paulo Correia Junqueira, residente na União das freguesias de Paredes de Coura e Resende, qualidade 

de titular do Processo de Obras Particulares LEDI 38/2021, relativo à obra de construção de uma moradia a UF de 

Paredes de Coura e Resende, requer a V. Exª de acordo com o nº2 do Artigo 9º do capitulo Il do Regulamento 

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

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

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

através da reconstrução e ampliação de uma moradia que se encontra devoluta e sem condições de habitabilidade. 

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

d) do n.º 2 do artigo 9.º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação – 2010. O 

requerente declara tratar-se da sua primeira habitação e apresenta certidões comprovativas da AT. Poderá 

beneficiar de uma redução de 50% nas taxas devidas. Considera que o presente pedido poderá ser deferido, mas 

mediante deliberação fundamentada da Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica, autorizar a redução do pagamento 

das taxas municipais de construção nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 9.º do Capítulo II do 

Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação – 2010, a levar a efeito no concelho de 

Paredes de Coura ao titular do processo de obras n.º LEDI 38/2021, José Paulo Correia Junqueira, para 

redução do pagamento taxas de construção a levar a efeito na união das freguesia de paredes de Coura e 

Resende. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO DE PREDIO LOCALIZADO EM CUNHA 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Américo Carlos Fernandes Pinto, para 

destaque de parcela de terreno de prédio sito na freguesia de Cunha conforme pedido que se transcreve:  

AMÉRICO CARLOS FERNANDES PINTO, portador do cartão de cidadão nº 09930528-3ZX4 válido até 08-05-

2022, contribuinte fiscal n.º 187 491 631, residente na Rua Pereira da Cunha n.°115 – 4940-232 Paredes de Coura, 

na qualidade de proprietário do prédio rústico, inscrito na matriz predial Rústica da freguesia de Cunha com o 

Artigo nº 2310, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 2060, com a área total 

descrita de 2.910,00m2, a confrontar de Norte com rego de água de consortes, de Sul com Manuel Brito da Cunha, 

de Nascente com levada e estrada nacional e de Poente com Manuel da Cunha Venâncio, vem requerer a V. Exa., 

a aprovação do pedido de destaque de parcela e emissão da certidão comprovativa do mesmo destaque, nos 

termos nº 4 e 5, do artigo 6.o do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei no 136/2014 de 09 de Setembro e posteriores. Ambas as parcelas ficarão a confrontar com o caminho 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dados resultantes do destaque: Parcela a destacar - Área do prédio: 1.548,00m2 Confrontações: ---------------------  

- Norte: Inocêncio Pereira Barbosa - Sul: Parcela Restante (Américo Carlos Fernandes Pinto) - Nascente: Caminho 

Público - Poente: Olívia da Cunha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela restante - Área do prédio: 1.362,00m2 Confrontações: Norte: parcela a destacar (Américo Carlos 

Fernandes Pinto) e caminho público - Sul: Ernesto Diogo Gachineiro - Nascente: levada - Poente: Olívia Da Cunha. 

O prédio em causa situa-se em perímetro urbano e cumpre, as condições referidas no nº 4 do artigo 6.o do Dec. 

Lei n.º 555/99, de 16/12, na redação dada pelo Decreto-Lei no 136/2014 de 09 de setembro. ---------------------------  

Mais declara que na instrução do presente pedido todos os dados correspondem à verdade, nada tendo omitido.  

Tem a informação do técnico responsável da DUA co o seguinte teor: --------------------------------------------------  

“Analisada a pretensão em conformidade com as regras urbanísticas em vigor à presente data, ou seja, as normas 

estabelecidas na Primeira Revisão do PDM de Paredes de Coura, publicado na 2ª Série do Diário da República 

Aviso n.º 143/2016 de 7 de janeiro verifica-se que a parcela de terreno se insere em Solo Urbano - Espaços 

Urbanos de Baixa Densidade definido pelos artigos 54º e 55º do Regulamento do PDM.  --------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 11/2022 Página 24 26-05-2022 
 

Em conformidade com o disposto no n.º 4 do art.º 6º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro estão reunidas as condições de destaque, dado que 

ambas as parcelas ficarão a confrontar com arruamentos públicos e por ser solo urbano, conforme já referido, não 

há a condicionante da existência de parcela com área mínima. -------------------------------------------------------------------  

Deste modo considero não haver inconveniente na emissão da certidão solicitada.  ----------------------------------------  

De acordo com o n.º 7 do já referido artigo, o condicionamento da construção bem como o ónus do não 

fracionamento previstos nos números 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do 

destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas.-------   

A certidão é emitida pela Câmara Municipal pelo que a aprovação do destaque terá que acontecer em reunião de 

Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal aprove o destaque solicitado. -----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica, aprovar o destaque da parcela de 

terreno do prédio rústico, inscrito na matriz predial Rústica da freguesia de Cunha com o Artigo nº 2310, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 2060, com a área total descrita 

de 2 910,00m2, requerido por Américo Carlos Fernandes Pinto. -------------------------------------------------------------  

LISTAGEM DAS DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 13: 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 despacho Tipo de operação 

63/22 Eugénia Maria Castanheira 

Cunha 

17-mai-22 Pedido de Informação 

22/22 Comércio Motociclo Courense 17-mai-22 Remodelação de oficina 

13/22 Conceição Marinho Alves 16-mai-22 Construção de moradia 

36/19 Luis Miguel Costa Portela 16-mai-22 Aditamento de arquitetura 

62/19 Natália Cerqueira Ferreira 

Fernandes 

16-mai-22 Construção de Moradia 

63/19 Maria Fátima Dantas Ferreira Sá 16-mai-22 Construção de Moradia 

32/22 Manuel José Barros Oliveira 16-mai-22 Pedido de Informação 

53/22 Queiras - Promoção Imobiliária 16-mai-22 Número de polícia 

29/21 DOURECA 16-mai-22  

47/22 António Rodrigues da Silva 16-mai-22 Construção de moradia 

17/22 Rui Manuel Barroso Duarte 16-mai-22 Pedido de Vistoria 

16/22 Armando Rocha Oliveira 16-mai-22 Pedido de Vistoria 

18-22 Maria Manuela Oliveira G. 

Pereira 

16-mai-22 Pedido de Vistoria 

67/22 José António Pedreira 16-mai-22 Pedido de Vistoria 

3/22 Santos Cunha Fernandes 19-mai-22 Construção de moradia 

24/21 Bárbara Maria Cruz Prado 18-mai-22 Construção de moradia 

23/18 José António Dinis Alves Pereira 18-mai-22 Construção de moradia 

19/22 José António Costa Felgueiras 19-mai-22 Construção de moradia 

10/22 Susana Sofia Felgueiras 

Mendes 

19-mai-22 Pedido alvará de 

Utilização 
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58/22 Maria Augusta Barreiro R. 

Covas 

19-mai-22 Pedido de Certidão 

45/21 Tatiana Coelho Rodrigues 19-mai-22 Construção de moradia 

19/22 Carlos Manuel L. Cunha Lima 19-mai-22 Pedido de Vistoria 

20/22 António Cunha - CCH 19-mai-22 Pedido de Vistoria 

24/22 Otelinda Brito Alves 19-mai-22 Reconstrução de Moradia 

5/22 Zendal 19-mai-22 Pedido de Informação 

Prévia 

12/22 Paulo da Cunha Barbosa 19-mai-22 Pedido alvará de 

Utilização 

54/22 Caixa Crédito Agrícola M. 

Noroeste 

19-mai-22 Inspeção a elevador 

62/22 Carla Barbosa Pereira 19-mai-22 Pedido de Certidão 

69/22 Artur Rodrigues de Araújo 19-mai-22 Certidão ARU 

70/22 Susana Sofia Felgueiras 

Mendes 

19-mai-22 Certidão de 

Compropriedade 

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


