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ABERTURA 

No dia sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, no edifício dos Paços do Concelho e sala de sessões, 

realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Tiago Manuel Pereira da Cunha, estando 

presentes os vereadores: 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi deliberado, por unanimidade justificar as faltas de: Vítor Paulo Gomes Pereira, Presidente 

da Câmara e Maria José Brito Lopes Moreira, Vereadora, por imprevistos inadiáveis. ------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

O Vereador Venâncio Fernandes questionou a razão da demora de ligação de abastecimento de água em 

habitação sita em Ramos, Vascões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vice-Presidente disse que iria inteirar-se da situação e daria informação na próxima reunião da Câmara. --------  

 

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 13/2022, da reunião ordinária de 23-06-2022, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 13/2022, da reunião ordinária de 23-06-2022. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 17-

06-2022, que acusava os seguintes saldos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 600,00€ seiscentos euros 
Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 
Vereadora: 200,00€ duzentos euros 
DAF 
Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 5 928,77 € cinco mil novecentos e vinte e oito euros e setenta e sete cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 346 722,67 
€ 

trezentos e quarenta e seis mil setecentos e vinte e dois euros e 
sessenta e sete cêntimos 

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

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 52 137,63 € cinquenta e dois mil cento e trinta e sete euros e sessenta e três 
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 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 14/2022 Página 4 07-07-2022 
 

 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO – CAMPO DE JOGOS DO SPORTING CLUBE  

PONTO 03: Apresentação, discussão e votação da proposta de adjudicação da empreitada POR 

CONCURSO PÚBLICO, DE “SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO DO CAMPO DE JOGOS DO 

SPORTING CLUBE COURENSE - 24/22_E”, conforme relatório final a seguir transcrito e respetiva minuta 

do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos (doravante CCP), aprovado 

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

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

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

Designação do Júri do Procedimento: 
Deliberação da Câmara Municipal de 09-06-2022 
Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo 
1.º Vogal: Mariana Lopes da Cunha 
2.º Vogal: Sofia Lages de Carvalho 

Data da reunião: 29 de junho de 2022 

Audiência prévia: 21 de junho de 2022 

Preço base: 248.019,34 € (acrescido de IVA à taxa em vigor) 

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

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

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

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

Preliminar, no dia 21-06-2022.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para efeitos de elaboração do presente relatório, será considerada a única pronúncia apresentada durante o 

período reservado à audiência prévia, pelo concorrente “DOMO FUN GRASS PORTUGAL LDA.”, pelas 17h00m 

do dia 28-06-2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 352 782,13€ trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e oitenta e dois euros e 
treze cêntimos 

Conta n.º0018/14824607312 – (BST) € 
 

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito cêntimos  
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) 2 843,14 € dois mil oitocentos e quarenta e três euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 5 850,38€ cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 10 071,20€ dez mil e setenta e um euros e vinte cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 42 876,32 € quarenta e dois mil oitocentos e setenta e seis euros e trinta e dois 

cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 441 655,44€ um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil seiscentos e cinquenta 

e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 676 814 ,78 € seiscentos e setenta e seis mil oitocentos e catorze euros e setenta e 

oito cêntimos 
Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 69 134,97 € sessenta e nove mil cento e trinta e quatro euros e noventa e sete 

cêntimos 
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1. Resposta à reclamação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A pronúncia apresentada assenta, no essencial, nas seguintes alegações: “o Concorrente MONDO PORTUGAL 

S.A. não apresenta proposta de preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às 

habilitações contidas nos alvarás (declaração de subcategorias)”. ---------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão suscitada pelo concorrente, o Júri do Procedimento analisou e concluiu que não lhe 

assiste razão pelos seguintes motivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) DECLARAÇÃO DE PREÇOS PARCIAIS DOS TRABALHOS: ---------------------------------------------------------------------------------  

Estabelece-se no n.º 4 do art.º 60.º do CCP que, em caso de procedimento de formação de contrato de empreitada, 

o concorrente deve indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes 

às habilitações contidas nos alvarás, para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe das 

respetivas habilitações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O concorrente “MONDO PORTUGAL S.A.”, de facto, não apresentou a referida declaração, pelo que não cumpriu 

aquele preceito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apresentou a lista de preços unitários, que contém os tipos de trabalhos, as quantidades e respetivos preços. 

Relativamente à declaração de preços parciais dos trabalhos nos termos do n.º 4 do art.º 60.º, o Supremo Tribunal 

Administrativo pronunciou-se, em acórdão de 01/10/2015, proc. 0856/15 (www.dgsi.pt), nos seguintes termos:  

“(…) o objetivo visado pelo nº 4 do art. 60º do CCP, que é o de permitir à entidade adjudicante, perante os 

documentos que o adjudicatário apresente em cumprimento daquele art. 81º, avaliar se este tem, ou não, as 

habilitações necessárias à execução da obra, foi atingido pela análise da lista de preços unitários conjugada com 

o mapa de quantidades. (…)” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescenta ainda que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…) Tal jurisprudência traduz a teoria das formalidades não essenciais que, segundo expende Rodrigo Esteves 

de Oliveira, in Estudos de Contratação Pública, I, pág. 110, se trata de «Um outro mecanismo destinado a atenuar 

o desvalor normalmente associado à inobservância de uma formalidade que consiste na denominada teoria das 

formalidades (não) essenciais. Há muito adotada pela jurisprudência e doutrina, inclusive em matéria de 

contratação pública, a referida teoria diz-nos que uma formalidade essencial (cuja preterição conduz em princípio 

à invalidade do ato) se degrada em não essencial (em mera irregularidade, portanto, sem afetar a validade do ato), 

quando, num determinado caso, a sua omissão não tenha impedido a consecução dos objetivos ou valores 

jurídicos que ela se destinava a servir, realizados por outra via». Invoca este Autor, entre outros, o acórdão deste 

STA de 20.02.1986, in AD 303, pág. 364, «…onde se salienta que é irrelevante a falta de cumprimento de 

formalidades uma vez que se tenham atingido os objetivos que com elas se visava preparar».  ------------------------  

É, precisamente, este o caso em apreço em que a preterição da formalidade prevista no art. 60º, nº 4 do CCP, de 

apresentação da declaração de preços parciais, se degradou numa mera irregularidade ou formalidade não 

essencial, uma vez que, comprovadamente, se conseguiu atingir a finalidade visada com a exigência de tal 

declaração, pela análise da lista de preços unitários conjugada com o mapa de quantidades (…)” ---------------------  

E conclui: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…) Não se reportando a declaração prevista no art. 60º, nº 4 do CCP, a um verdadeiro atributo da proposta a 

considerar na respetiva avaliação e decisão de adjudicação, conforme os respetivos critérios, o CCP não 

contempla qualquer preceito que determine a exclusão da proposta por falta da indicação do referido elemento 

(…).” (sublinhado nosso) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Igual entendimento se encontra no Acórdão do TCAN, de 24-10-2014, processo n.º 02047/13.8BEBRG onde se 

pode ler “A apresentação de uma proposta sem a indicação da declaração de preços parciais a que se reporta o 

artigo 60.º, n.º 4 e 5 do CCP, só deve conduzir à sua exclusão, se a preterição dessa formalidade impedir a 
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verificação da conformidade da proposta apresentada com a classe das habilitações exigidas para a execução dos 

trabalhos em causa (…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E acresce ainda que “(…) Se da conjugação da lista de preços unitários com o mapa de quantidades, que se 

encontra organizado por especialidades e, dentro destas, por capítulos, se logrou atingir a finalidade prevista no 

art.º 60.º, n.º 4 do CCP, a falta da apresentação da declaração de preços parciais degradou-se numa formalidade 

não essencial, devendo a proposta manter-se (…)”. ----------------------------------------------------------------------------------  

Assim e em conclusão, entende o Júri que os elementos apresentados na proposta pelo concorrente “MONDO 

PORTUGAL S.A..” permitem que, em sede de habilitação, seja facilmente verificada a adequação dos alvarás e 

das respetivas classes aos trabalhos de construção a realizar e que o contrato seja celebrado com a certeza de 

que o concorrente detém os alvarás necessários à execução dos trabalhos de construção civil envolvidos.----------  

Perante o anteriormente exposto, o Júri conclui que seria manifestamente ilegal a exclusão da concorrente 

“MONDO PORTUGAL S.A..” pelo motivo ora em análise. ---------------------------------------------------------------------------  

Assim, e face ao exposto anteriormente quanto às alegações apresentadas pelo concorrente relativas à exclusão 

da proposta apresentada pelo concorrente DOMO FUN GRASS PORTUGAL LDA., o Júri do Procedimento 

delibera, por unanimidade e nos termos do nº 1 do art.º 148.º do CCP, não aceitar as alegações e manter o teor e 

as conclusões do Relatório Preliminar, propondo assim: ----------------------------------------------------------------------------  

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

exclusão previstos nos artigos 70.º, n.º 2 e 146.º, n.os 2 e 3, ambos do CCP: -------------------------------------  

Mondo Portugal, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Domo Fun Grass Portugal, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

EngeGlobal, LDA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Propor a seguinte ordenação das propostas, tendo em consideração o critério de adjudicação estabelecido 

no art.º 18.º do Programa de Procedimento: --------------------------------------------------------------------------------  

Ordenação Concorrente Valor global 

1º Mondo Portugal, S.A. 227 780,80 € 

2º Domo Fun Grass Portugal, Lda. 242 250,40 € 

3º EngeGlobal, LDA. 248 000,00 € 

3. propor que a intenção de adjudicação desta empreitada seja manifestada à concorrente Mondo Portugal, 

SA., pelo valor de 227 780,80 € (duzentos e vinte e sete mil setecentos e oitenta euros e oitenta cêntimos), 

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

Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica transcrita, aprovar a intenção de 

adjudicação desta empreitada seja manifestada à concorrente Mondo Portugal, SA, pelo valor de 

227 780,80 € (duzentos e vinte e sete mil setecentos e oitenta euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA 

à taxa em vigor, bem como a minuta do contrato. ---------------------------------------------------------------------------------  
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PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura da empreitada “Regeneração do 

Núcleo Urbano de Paredes de Coura - Jardim da Curva - 32/22_E”, conforme informação de abertura de 

procedimento que se transcreve a seguir: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Que o Jardim da Curva, apesar de ser um espaço central do núcleo urbano da vila de Paredes de Coura, e um 

dos lugares primordiais da memória coletiva e afetiva dos courenses de sucessivas gerações encontra-se, hoje, 

datado e descaracterizado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que se pretende revitalizar este jardim, redesenhando os seus limites, em alinhamento formal dos jardins 

históricos portugueses da mesma tipologia, potenciando o seu intimismo e tranquilidade; --------------------------------  

3. Que esta intervenção se integra na estratégia definida para o PARU de Paredes de Coura.  -------------------------  

Propõe-se:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A autorização prévia de assunção de compromisso plurianual (artigo 22., n.º 1 do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 127/2012, de 

21 de junho e deliberação da Assembleia Municipal de 05 de dezembro de 2021, tendo em consideração 

que o prazo para execução da empreitada é de 6 meses, com previsão de execução para 2022 e 2023 

de, respetivamente, 35% e 65%; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A aprovação do Projeto de Execução da empreitada designada Regeneração do Núcleo Urbano de Paredes 

de Coura – Jardim da Curva, constituído pelos documentos: memória descritiva e justificativa, peças 

desenhadas, orçamento, mapa de quantidades, PSS e PGR; ---------------------------------------------------------  

3. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da referida 

empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; -------------------------------------------  

4. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1 do 

artigo 130.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Aprovar o valor base do procedimento no montante de 516.122,14€ (quinhentos e dezasseis cento e vinte 

e dois euros e catorze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nos termos do previsto no n.º 3 

do art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir do apuramento dos custos médios unitários 

resultantes de anteriores procedimentos a atestar através de declaração do autor do projeto; ---------------  

6. A aprovação do respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente 

informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------------------------  

7. Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  ------------  

Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo ------------------------------------------------------------------------------  

1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha --------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª Vogal: Sofia Lages de Carvalho --------------------------------------------------------------------------------------------  

1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa ----------------------------------------------------------------------------  

2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; ---------------------------------------------------------------------------------  

8. Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, 

de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ----------------------------------------------------------------  

9. A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do disposto 

no artigo 290.º-A do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para cumprimento dos requisitos legais da abertura do presente procedimento, informa-se que: -----------------------  

1. Existe cabimento orçamental para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar e, 

de acordo com o artigo 47.º do CCP, o respetivo preço contratual, para o prazo total de execução da empreitada 

não excederá o montante € 516.122,14€ (quinhentos e dezasseis cento e vinte e dois euros e catorze cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor e se este for legalmente devido. Em 2022, será pré-cabimentado o valor 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 14/2022 Página 8 07-07-2022 
 

correspondente a 35% de execução, que corresponde ao valor máximo de 180.950,00€, acrescido de iva, ficando 

o restante montante contratual previsto para 2023, no valor máximo de 336.050,00€ acrescido de iva à taxa legal 

em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O presente procedimento insere-se no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos CPV 

45212130-6 construção de parque de diversões; --------------------------------------------------------------------------------------  

3. À data, existem fundos para a assunção do compromisso, e a sua inscrição será efetuada após a adjudicação 

pelo órgão competente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade aprovar: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A autorização prévia de assunção de compromisso plurianual (artigo 22., n.º 1 do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 127/2012, de 

21 de junho e deliberação da Assembleia Municipal de 05 de dezembro de 2021, tendo em consideração 

que o prazo para execução da empreitada é de 6 meses, com previsão de execução para 2022 e 2023 

de, respetivamente, 35% e 65%; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O Projeto de Execução da empreitada designada Regeneração do Núcleo Urbano de Paredes de Coura – 

Jardim da Curva, constituído pelos documentos: memória descritiva e justificativa, peças desenhadas, 

orçamento, mapa de quantidades, PSS e PGR; ----------------------------------------------------------------------------  

3. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da referida 

empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; -------------------------------------------  

4. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1 do 

artigo 130.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O valor base do procedimento no montante de 516.122,14€ (quinhentos e dezasseis cento e vinte e dois 

euros e catorze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nos termos do previsto no n.º 3 do 

art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir do apuramento dos custos médios unitários resultantes 

de anteriores procedimentos a atestar através de declaração do autor do projeto; -------------------------------  

6. O respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente informação, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; ------------------------------------------------------------------  

7. A Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  ----------  

Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo -------------------------------------------------------------------------------  

1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha --------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª Vogal: Sofia Lages de Carvalho ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa ----------------------------------------------------------------------------  

2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; ----------------------------------------------------------------------------------  

8. Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, 

de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ----------------------------------------------------------------  

9. A A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do 

disposto no artigo 290.º-A do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A autorização prévia de assunção de compromisso plurianual (artigo 22., n.º 1 do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 

127/2012, de 21 de junho e deliberação da Assembleia Municipal de 05 de dezembro de 2021, tendo 

em consideração que o prazo para execução da empreitada é de 6 meses, com previsão de 

execução para 2022 e 2023 de, respetivamente 35% e 65%; -------------------------------------------------------  
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2. O Projeto de Execução da empreitada designada Regeneração do Núcleo Urbano de Paredes de 

Coura – Jardim da Curva, constituído pelos documentos: memória descritiva e justificativa, peças 

desenhadas, orçamento, mapa de quantidades, PSS e PGR; -----------------------------------------------------  

3. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da 

referida empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; --------------------------  

4. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 

1 do artigo 130.º do CCP; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O valor base do procedimento no montante de 516.122,14€ (quinhentos e dezasseis cento e vinte e 

dois euros e catorze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nos termos do previsto no 

n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir do apuramento dos custos médios 

unitários resultantes de anteriores procedimentos a atestar através de declaração do autor do 

projeto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. O respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente 

informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; --------------------------------------  

7. A nomeação para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  

 presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo ---------------------------------------------------------------  

 1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha -----------------------------------------------------------------------------  

 2ª vogal: Sofia Lages de Carvalho ------------------------------------------------------------------------------  

 1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa ------------------------------------------------------------  

 2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; -----------------------------------------------------------------  

8. A delegação no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------  

9.  Designar José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do 

disposto no artigo 290.º-A do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

REGENERAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE PAREDES DE COURA – INTERVENÇÕES EM ESPAÇOS 

PÚBLICOS - 33/22_E 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura da empreitada “Regeneração do 

Núcleo Urbano de Paredes de Coura – Intervenções em Espaços Públicos, conforme informação de 

abertura de procedimento que se transcreve a seguir: -------------------------------------------------------------------------  

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

1. Que estas intervenções se integram na estratégia global definida para o PARU de Paredes de Coura; ------------  

2. Que a Avenida Cónego Bernardo Chousal necessita de i) uma ligação à cota superior da vila, de forma a criar 

maior fluidez e acessibilidade entre as duas zonas e de ii) uma qualificação nas suas duas frentes, humanizando-

a e dotando-a das valências urbanas e arbóreas necessárias; --------------------------------------------------------------------  

3. Que o Interface de união entre o Centro Coordenador de Transportes e a cota superior e central da vila necessita 

de uma regeneração, de forma a que os dois percursos existentes (com as mesmas valências e limitações de 

acessibilidade) permitam graus de acessibilidade e de rapidez distintos: um, de características semelhantes às 

existentes, em escadas comuns, permite um percurso mais rápido; o outro, com um novo desenho, e em forma de 

escada-rampa, permitindo a apropriação por pessoas de mobilidade reduzida e bicicletas, ao mesmo tempo que 

desmaterializa a fachada-muro anterior, permitindo a abertura em talude verde;  -------------------------------------------  

Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1- A autorização prévia de assunção de compromisso plurianual (artigo 22., n.º 1 do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 127/2012, de 
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21 de junho e deliberação da Assembleia Municipal de 05 de dezembro de 2021, tendo em consideração 

que o prazo para execução da empreitada é de 6 meses, com previsão de execução para 2022 e 2023 

de, respetivamente, 35% e 65%; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - A aprovação do Projeto de Execução da empreitada designada Regeneração do Núcleo Urbano de Paredes 

de Coura – Intervenções em espaços públicos, constituído pelos documentos: memória descritiva e 

justificativa, peças desenhadas, orçamento, mapa de quantidades, PSS e PGR; --------------------------------  

3 - O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da referida 

empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; -------------------------------------------  

4 - A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1 do 

artigo 130.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5 - Aprovar o valor base do procedimento no montante de 411.439,94 € (quatrocentos e onze mil quatrocentos 

e trinta e nove euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nos termos 

do previsto no n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir do apuramento dos custos 

médios unitários resultantes de anteriores procedimentos a atestar através de declaração do autor do 

projeto; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 - A aprovação do respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente 

informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; --------------------------------------------  

7 - Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  -------------  

 - Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo ---------------------------------------------------------------------------------  

 - 1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 2ª Vogal: Sofia Lages de Carvalho -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa -------------------------------------------------------------------------------  

 - 2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; -------------------------------------------------------------------------------------------  

8 - Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, 

de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ----------------------------------------------------------------  

9 - A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do disposto 

no artigo 290.º-A do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para cumprimento dos requisitos legais da abertura do presente procedimento, informa-se que: --------------  

1. Existe cabimento orçamental para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar 

e, de acordo com o artigo 47.º do CCP, o respetivo preço contratual, para o prazo total de execução da empreitada 

não excederá o montante € 411.439,94  (quatrocentos e onze mil quatrocentos e trinta e nove euros e noventa e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e se este for legalmente devido. Em 2022, será pré-

cabimentado o valor correspondente a 35% de execução, que corresponde ao valor máximo de 144.003,98 €, 

acrescido de iva, ficando o restante montante contratual previsto para 2023, no valor máximo de 267.435,96 € 

acrescido de iva à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O presente procedimento insere-se no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos CPV 

45233262-3 construção de zona pedonal; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. À data, existem fundos para a assunção do compromisso, e a sua inscrição será efetuada após a adjudicação 

pelo órgão competente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - A autorização prévia de assunção de compromisso plurianual (artigo 22., n.º 1 do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, artigo 6.º, n.º 1, alínea c) e n.º 3 da LCPA, artigo 12.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 

127/2012, de 21 de junho e deliberação da Assembleia Municipal de 05 de dezembro de 2021, tendo 
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em consideração que o prazo para execução da empreitada é de 6 meses, com previsão de 

execução para 2022 e 2023 de, respetivamente, 35% e 65%; ------------------------------------------------------  

2- A aprovação do Projeto de Execução da empreitada designada Regeneração do Núcleo Urbano de 

Paredes de Coura – Intervenções em espaços públicos, constituído pelos documentos: memória 

descritiva e justificativa, peças desenhadas, orçamento, mapa de quantidades, PSS e PGR; --------  

3- O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da 

referida empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; --------------------------  

4- A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 

1 do artigo 130.º do CCP; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5- Aprovar o valor base do procedimento no montante de 411.439,94 € (quatrocentos e onze mil 

quatrocentos e trinta e nove euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. Nos termos do previsto no n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir do 

apuramento dos custos médios unitários resultantes de anteriores procedimentos a atestar 

através de declaração do autor do projeto;------------------------------------------------------------------------------  

6- A aprovação do respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à 

presente informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------  

7- Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  ----  

 - Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo -----------------------------------------------------------------------------  

 - 1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha --------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 2ª Vogal: Sofia Lages de Carvalho --------------------------------------------------------------------------------------------  

 - 1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa ---------------------------------------------------------------------------  

- 2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; ---------------------------------------------------------------------------------------  

8- Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------  

9- A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do 

disposto no artigo 290.º-A do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------  

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE FORMARIZ – LOTE 5 – OBRAS ACESSÓRIAS 

– 09/22_E” 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura de procedimento da empreitada de 

ampliação e requalificação da Zona Industrial de Formariz – Lote 5 – obras acessórias, conforme, 

informação de abertura que se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

1. Que este Município apresentou, em outubro de 2019, candidatura ao Aviso n.º NORTE-53-2019-11 – Apoio 

à Localização de Empresas, com a proposta de ampliar e requalificar a Zona Industrial de Formariz, que 

tem como objetivo a dinamização de medidas atrativas de investimento ao dotar a Zona Industrial com 

melhores e mais infraestruturas, bem como condições necessárias, quer para a instalação de novas 

empresas, quer para as instaladas; -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A estratégia municipal associada às Áreas de Acolhimento Empresarial com vista à captação de novas 

empresas para o território e consequente desenvolvimento económico, como provam as diversas 

intervenções que se têm efetuado ao longo dos últimos anos de forma a acompanhar a crescente procura 

pelas Zonas Industriais do concelho (Formariz e Paredes de Coura); -----------------------------------------------  

3. A não adjudicação do Lote 5 – Obras Acessórias, da empreitada Ampliação e Requalificação da Zona 

Industrial de Formariz, por via do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do CCP. ------------------------  

Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. A aprovação do projeto de execução da empreitada Ampliação e Requalificação da Zona Industrial de 

Formariz - Lote 5 - Obras Acessórias; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da referida 

empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; -------------------------------------------  

3. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1 do 

artigo 130.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. O valor base do procedimento de 174.134,66 € (cento e setenta e quatro mil cento e trinta e quatro euros e 

sessenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, definido a partir do apuramento dos 

custos médios unitários resultantes de anteriores procedimentos para execução de trabalhos do mesmo 

tipo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A aprovação do respetivo anúncio (minuta), programa de procedimento e caderno de encargos anexos à 

presente informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------------  

6. Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  -------------  

Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo -------------------------------------------------------------------------------  

1ª vogal: Sofia Lages Carvalho -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª vogal: Mariana Lopes da Cunha --------------------------------------------------------------------------------------------  

1º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages -----------------------------------------------------------------------------------  

2º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa; ---------------------------------------------------------------------------  

7. Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, 

de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ----------------------------------------------------------------  

8. A designação de José Miguel dos Santos Guerreiro, como gestor do contrato, em cumprimento do disposto 

no artigo 290.º-A do CCP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para cumprimento dos requisitos legais da abertura do presente procedimento, informa-se que: --------------  

a) De acordo com o artigo 47.º do Código dos Contratos Públicos, para efeitos de prévia cabimentação da 

despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual, para o ano de 2022, 

não deverá exceder o valor de 174.134,66 € (cento e setenta e quatro mil cento e trinta e quatro euros e 

sessenta e seis cêntimos), acrescido de IVA; -------------------------------------------------------------------------------  

b) O presente procedimento insere-se no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos 

CPV 45233222-1 obras de pavimentação e asfaltagem; -----------------------------------------------------------------  

c) À data, existem fundos para a assunção do compromisso, e a sua inscrição será efetuada após a 

adjudicação pelo órgão competente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado por unanimidade, aprovar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

1. o projeto de execução da empreitada Ampliação e Requalificação da Zona Industrial de Formariz - 

Lote 5 - Obras Acessórias; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da 

referida empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; --------------------------  

3. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 

1 do artigo 130.º do CCP; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. O valor base do procedimento de 174.134,66 € (cento e setenta e quatro mil cento e trinta e quatro 

euros e sessenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, definido a partir do 

apuramento dos custos médios unitários resultantes de anteriores procedimentos para execução 

de trabalhos do mesmo tipo;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. o respetivo anúncio (minuta), programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente 

informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; --------------------------------------  
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6. a nomeação para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:  

Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo---------------------------------------------------------------------------  

1ª vogal: Sofia Lages Carvalho ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2ª vogal: Mariana Lopes da Cunha -----------------------------------------------------------------------------------------  

1º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages ------------------------------------------------------------------------------  

2º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa; -----------------------------------------------------------------------  

7. a delegação no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos 

interessados, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------  

8. A designação de José Miguel dos Santos Guerreiro, como gestor do contrato, em cumprimento do 

disposto no artigo 290.º-A do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

SPORTING CLUBE COURENSE – APOIO EXCECIONAL DE FIM DE ÉPOCA  

PONTO 07 - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio excecional, do Sporting Clube Courense 

pelo prolongamento de mais um mês das atividades do clube:--------------------------------------------------------------  

“Dadas as conhecidas dificuldades financeiras que atravessamos e que são transversais à realidade nacional, 

fruto, grande parte dos últimos dois anos atípicos vivenciados pelo efeito pandémico e mais recentemente com a 

crise causada com a guerra na Ucrânia, o S.C. Courense foi severamente afetado por este flagelo associado aos 

elevados valores da inflação, vendo assim, aumentar substancialmente as suas despesas principalmente ao nível 

energético onde os valores de combustível e gás tem um peso elevado no nosso orçamento mensal. ----------------  

De referir, que o fim de época se prolongou por mais um mês, devido à nossa positiva participação na final taça 

da AFVC e na Supertaça Ramiro Marques no transato dia 19. Neste sentido, tivemos mais um mês de pagamentos, 

de ajudas de custo aos atletas treinadores e fisioterapeutas e tudo o demais associado ao normal desenvolvimento 

da atividade desportiva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, e face ao supracitado vimos por este meio solicitar a V: Exa a atribuição, a título excecional, de um valor 

nunca inferior a dez mil euros; verba vital, para o normal desenvolvimento da atividade do clube neste fim de época, 

bem como, a liquidação de compromissos assumidos com mais um mês de atividade”. -----------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de trabalhos.-----------------------------------------  

SPORTING CLUBE COURENSE - COURACUP 2022  

PONTO 08 - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio do Sporting Clube Courense, que a seguir 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Reunidas as condições para a realização de grandes eventos, após um interregno de dois anos, o Sporting Clube 

Courense realiza este mês de junho ao longo de três fins de semana o CouraCup 2022, prestigiado Torneio 

Internacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A XII edição do CouraCup 2022, conta com a participação de 92 equipas e cerca de 1500 atletas e 

aproximadamente 300 agentes desportivos. O objetivo é proporcionar a estas equipas, momentos de competição 

confraternização e diversão. Neste contexto, este evento vai obter uma vasta amplitude geral em Paredes de Coura 

e consequentemente um grande impacto a nível social, bem como, económico no nosso meio local. -----------------  

Assim, e face ao exposto vimos por este meio solicitar a V: Exa se digne atribuir o subsídio relativo ao CouraCup 

2022 de um valor nunca inferior a doze mil euros, dadas as inúmeras e avultadas despesas inerentes à realização 

deste evento”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Sporting Clube Courense no valor de € 10 000,00 

(dez mil euros), destinado a apoiar a realização da XII edição do CouraCup 2022. ------------------------------------  

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

PONTO 09: Tomar conhecimento do edital das deliberações da Assembleia Municipal, da sua sessão 

ordinária realizada em 30-06-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio monetário da Associação de Caça e Pesca 

de Paredes de Coura, para realização do convívio de pesca, no âmbito da Festa da Truta 2019. ----------------  

“A Associação de Caça e Pesca de Paredes de Coura, com sede no lugar de Amparo, Linhares, União das 

freguesias de Cossourado e Linhares, representada pelo presidente da direção em exercício, requer apoio 

monetário para levar a cabo a atividade de promoção da pesca no concelho de Paredes de Coura, em colaboração 

com o município, designadamente, o convívio de pesca no âmbito da Festa da Truta 2022. ------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de € 1 100,00 (mil e cem euros) à Associação 

de Caça e Pesca de Paredes de Coura, destinado à promoção das atividades de pesca no concelho de 

Paredes de Coura, em colaboração com o município, designadamente, o convívio de pesca no âmbito da 

Festa da Truta 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROJETO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS  

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento de hasta pública 

para venda de lotes localizados na Av. Cónego Bernardo Chouzal, para construção de habitação a custos 

controlados -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, dispondo o Município 

de atribuições, designadamente, ao nível da habitação, da ação social e da promoção do 

desenvolvimento;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) A alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, prevê que compete à Câmara Municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de 

valor até 1000 vezes a RMMG; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

d) O Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, procedeu à transferência de várias competências no 

domínio da habitação do Estado Central para os Municípios, reconhecendo-se no preâmbulo daquele 

diploma que a sua relação de proximidade com os cidadãos permite aos municípios ter uma noção mais 

precisa da realidade habitacional local, bem como acompanhar, de forma mais eficiente do que outras 

entidades públicas, os programas a levar a cabo; -------------------------------------------------------------------------  

e) Uma das prioridades do Município Paredes de Coura é a efetivação do direito fundamental à habitação, na 

medida da criação efetiva de habitação disponível, garantindo assim que todos têm acesso a uma 

habitação em condições condignas, nos termos previstos no artigo 65.º da Constituição da República 

Portuguesa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

concelho, designadamente, ampliando e requalificando as zonas industriais e captando empresas 

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



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 14/2022 Página 15 07-07-2022 
 

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

disponíveis, com particular incidência na união de freguesias de Paredes de Coura e Resende, o que 

colocou elevada pressão sobre o imobiliário com a natural e inerente inflação dos preços; -------------------  

h) As mais recentes empresas instaladas no concelho têm sentido dificuldades acrescidas no recrutamento 

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

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

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

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

de imóveis para compra no concelho, decorrente, designadamente, da aquisição de grande parte das 

habitações disponíveis no mercado pelas pessoas que se instalaram no Município na sequência do seu 

desenvolvimento industrial, e aos preços praticados, Courenses têm abandonado a sua terra natal e 

procurado imóveis noutros locais; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

estimulando-se, dessa forma, a vontade dos Courenses se manterem em Paredes de Coura e a captação 

de famílias de outros concelhos de modo a contrariar-se a diminuição demográfica, em especial, dos 

territórios de baixa densidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

concretamente, os seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

união de freguesias de Paredes de Coura e Resende, concelho de Paredes de Coura, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 447 e inscrito na matriz predial urbana 

da união de freguesias de Paredes de Coura e Resende sob o artigo 836.º, o qual proveio do artigo 762.º 

da extinta freguesia de Paredes de Coura; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

união de freguesias de Paredes de Coura e Resende, concelho de Paredes de Coura, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 448 e inscrito na matriz predial urbana 

da união de freguesias de Paredes de Coura e Resende sob o artigo 837.º, o qual proveio do artigo 763.º 

da extinta freguesia de Paredes de Coura; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

união de freguesias de Paredes de Coura e Resende, concelho de Paredes de Coura, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o n.º 449 e inscrito na matriz predial urbana 

da união de freguesias de Paredes de Coura e Resende sob o artigo 838.º, o qual proveio do artigo 764.º 

da extinta freguesia de Paredes de Coura; (cfr. as características dos imóveis, designadamente, a 

respetiva área e delimitação nos documentos 1, 2 e 3 em anexo); ---------------------------------------------------  

o) É possível apurar o valor de mercado dos mencionados imóveis através da análise da avaliação junta em 

anexo como doc. n.º 4 a qual aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos efeitos; -----------  

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

referidos lotes de terreno (37, 38 e 39) a alguma entidade que se obrigue a construir em cada um deles 

9 fogos de habitação, respetivos lugares de estacionamento, espaços de arrumos, e uma fração para 

comércio/serviços, a custos controlados, nos precisos termos constantes do projeto junto em anexo como 

Doc. n.º 5, e, posteriormente, a vendê-los, pelos preços máximos constantes da listagem anexa como 

Doc. n.º 6, preços esses bastante abaixo dos de mercado, aos cidadãos selecionados pelo Município de 

Paredes de Coura no cumprimento de regulamentação própria a criar para o efeito; ---------------------------  
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q) Se pretende a instalação de uma fração para comércio/serviços em cada um dos 3 blocos a construir de 

forma a dinamizar o local e a afastar o rótulo (ainda estigmatizante nos dias de hoje) de bairro social; 

r) - O projeto que se pretende levar a cabo é uno, a confinância dos três lotes de terreno (37,38 e 39), bem 

como as dificuldades logísticas da presença de vários construtores, simultaneamente, nos mencionados 

lotes, entende-se que os três prédios aqui em causa deverão ser vendidos conjuntamente à entidade que 

apresentar a melhor proposta, constituindo, no que ao procedimento de hasta pública diz respeito, os três 

prédios um único lote; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

s) O adquirente dos imóveis em hasta pública está sujeito, no âmbito da venda que se pretende levar a cabo, 

a várias e exigentes condições, designadamente, no que à qualidade da construção e acabamentos diz 

respeito, no que tange a prazos, bem como a preços máximos de venda e destinatários da venda das 

frações a construir  (cfr. condições a que fica subordinada a venda em hasta pública em anexo como 

doc. n.º 7, doc. n.º 8  e doc. n.º 9) e, por isso, entende-se que o valor base de licitação para a aquisição 

conjunta dos três lotes de terreno deve ser de € 115 000,00 (cento e quinze mil euros) que corresponde 

ao montante pecuniário despendido pelo Município para ter na sua esfera patrimonial os três prédios, 

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

causa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

t) - A hasta pública nos termos aqui definidos já foi lançada por uma vez, no entanto, nenhuma entidade 

apresentou proposta, sendo necessário lançar-se novamente o procedimento com os valores de venda 

das frações a construir ligeiramente ajustados, mas ainda dentro dos limites legalmente previstos para a 

construção a custos controlados. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

o), os imóveis descritos no considerando k), nos precisos termos e condições contantes dos documentos n.ºs 7, 8 

e 9 em anexo, fixando-se o valor base de licitação da venda em hasta pública em € 115 000,00 (cento e quinze mil 

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

- Aprovar o projeto a levar a cabo nos imóveis objeto da venda condicionada, junto em anexo como documento n.º 

5, sem prejuízo da, posterior, necessidade licenciamento, conforme descrito nas condições anexas; ------------------  

- Aprovar as condições a que fica subordinada a venda condicionada, juntas em anexo como documentos n.ºs 7, 

8 e 9; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Paredes de Coura, 04 de julho de 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

€ 115 000,00 (cento e quinze mil euros), conforme mencionado no considerando p); --------------------------------  

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

5, sem prejuízo da, posterior, necessidade licenciamento, conforme descrito nas condições anexas; --------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 14/2022 Página 17 07-07-2022 
 

- as condições a que fica subordinada a venda condicionada, juntas em anexo como documentos n.ºs 7, 8 

e 9; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

do regulamento municipal em vigor;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – TRANSPORTE DO CAO 

PONTO 12: - Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio no transporte do CAO, que se transcreve: 

A Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Coura tem utentes do CAO (Centro de Atividades Ocupacionais), 

oriundos da zona sul do concelho: freguesias de Agualonga, Infesta, Romarigães e todas as freguesias desde S. 

Bento até ao centro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta Entidade não possui meios que permitam assegurar o transporte destes utentes, tendo este serviço sido 

assegurado pelo Centro Social e Paroquial de S. Bento, que efetua por dia cerca de 90 km. -----------------------------  

Nesta conformidade, solicita-se apoio do município para este serviço, com a finalidade de garantir o acesso de 

todos os utilizadores, desta zona do concelho, ao Centro de Atividades Ocupacionais. ------------------------------------  

Anexa mapa estimativo dos custos que fica a fazer parte integrante desta ata, no valor de € 11 319,00. -------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio no transporte dos utentes do Centro de Atividades 

Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Coura, para o ano de 2022, mantendo o 

pagamento ao Centro Paroquial e Social de S. Bento, no valor de € 0,50 (cinquenta cêntimos) por 

quilómetro, relativo ao circuito da parte sul do concelho que abrange as freguesias de Agualonga, Infesta, 

Romarigães e todas as freguesias desde S. Bento até ao centro, na sequência do pedido da Santa Casa da 

Misericórdia até ao valor de € 11 319,00, conforme mapa estimativo de custos, anexo aos documentos da 

ata. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RETIFICAÇÃO DE PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

PONTO 13: Apreciação, discussão e votação de alteração à ata do júri de seleção de avaliação de bolsas 

de estudo para correção do valor atribuído à candidata Cristiana de Fátima Fernandes Barreiro. --------------  

“No dia um do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis horas, reuniu, nos Paços do Concelho 

de Paredes de Coura, nos termos do Regulamento Municipal de Bolsas de Estudo (doravante RMBEPC), o júri de 

seleção e avaliação das candidaturas. Estiveram presentes: Maria José Brito Lopes Moreira, Isabel Maria Carlão 

Policarpo, Vitor Manuel Rosas da Silva, Manuel António Barbosa Moreira e Ana Paula Fernandes. --------------------  

Foi iniciada a reunião com a seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------  

1. Correção do valor da bolsa de estudos atribuída à candidata Cristiana de Fátima Fernandes Barreiro. ------------ 

Após análise do processo de atribuição de bolsa de estudo à candidata Cristiana de Fátima Fernandes Barreiro 

verificou-se uma anomalia na contabilização dos rendimentos do agregado familiar em consequência de um erro 

na informação prestada pela Segurança Social. A referida entidade, por lapso, emitiu uma declaração com o valor 

das remunerações para efeitos de equivalência e não com o valor do subsídio de desemprego que efetivamente 

foi pago ao beneficiário. Desta forma, foi revista a condição de recursos apresentada pelo agregado familiar e feito 

o recálculo do valor atribuído, o que implicou a alteração do valor da bolsa atribuída. --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração do valor da bolsa de estudos atribuída à candidata Cristiana 

de Fátima Fernandes Barreiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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E não havendo mais nada a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos do júri dos quais, para constar, foi lavrada 

a presenta ata que vai assinada por todos os presentes -----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a alteração à ata do júri de seleção de avaliação de bolsas de 

estudo para correção do valor atribuído à candidata Cristiana de Fátima Fernandes Barreiro. -------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO 

PONTO 14: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Salvador Afonso Afonso, para destaque 

de parcela de terreno, conforme requerimento que se transcreve: ----------------------------------------------------------  

SALVADOR AFONSO AFONSO, residente na U.F. Paredes de Coura e Resende, concelho de Paredes de Coura, 

na qualidade de proprietário do prédio Urbano, inscrito na matriz predial Urbana da União de Freguesias de 

Paredes de Coura e Resende com o Artigo nº 427, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de 

Coura sob o nº 458, com a área total descrita de 750,00m2, a confrontar de Norte com CAMINHO PÚBLICO, de 

Sul com ESTRADA, de Nascente com MONTE BALDIO e de Poente com JOSÉ DE SOUSA, 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: 257,77m2 Confrontações: -----------------------  

- Norte: CAMINHO PÚBLICO - Sul: ESTRADA - Nascente: MONTE BALDIO -- Poente: PARCELA RESTANTE 

(SALVADOR AFONSO AFONSO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela restante -- Área do prédio: 492,23m2 Confrontações: ---------------------------------------------------------------------  

- Norte: CAMINHO PÚBLICO - Sul: ESTRADA - Nascente: PARCELA A DESTACAR (SALVADOR AFONSO 

AFONSO). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Poente: JOSÉ DE SOUSA O prédio em causa situa-se em perímetro urbano e cumpre, as condições referidas 

no nº 4 do artigo 6.o do Dec. Lei nº 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 superior responsável com 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 nº 143/2016 de 7 de janeiro verifica-se que a parcela de terreno se insere em Solo Urbano - Espaços Centrais 

definido pelos artigos 50° e 51° do Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------------------  

Em conformidade com o disposto no nº 4 do art.º 6° 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 arruamento público 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 nº 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”. ----------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica, aprovar o destaque da parcela de 

terreno com a área de 257,77m2, que confronta de norte: caminho público - sul: estrada - nascente: monte 

baldio -- poente: parcela restante (Salvador Afonso Afonso) do prédio urbano, inscrito na matriz predial 

Urbana da União de Freguesias de Paredes de Coura e Resende com o Artigo nº 427, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o nº 458, com a área total descrita de 750,00m2. 

ANEXAÇÃO DE LOTES NA ZIC 

PONTO 15: Apreciação, discussão e votação de pedido de alteração de loteamento na Zona Industrial de 

Castanheira, requerido por Fernando Inácio Pereira Fernandes, conforme requerimento que se transcreve: 

Fernando Inácio Pereira Fernandes, residente em Paredes de Coura, na qualidade de proprietário, dos lotes de 12 

a 16 da Zona Industrial de Castanheira, situados no referido lugar de Corredouras, freguesia de Castanheira, 

concelho de Paredes de Coura, inscritos na respetiva matriz predial urbana da referida freguesia sob os artigos 

416, 417, 418, 419 e 420 (U), inscritos na Conservatória de Registo Predial de Paredes de Coura sob os nº 307, 

308, 309, 310 e 311, a confrontar de Norte com lote nº 11, de Sul com lote nº 17, de Nascente com Câmara 

Municipal de Paredes de Coura e de Poente com arruamento público, com a área total de 1.525m2, vem requerer 

a V. Ex.ª nos termos do n.°1 do art. 27° do Dec.-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, na redação em vigor, que lhe 

seja concedida alteração ao loteamento, nomeadamente a alteração com a junção de todos os lotes num único, 

que lhe pertence. Esta pretensão está conforme peças escrita e desenhadas que se junta. Pelo exposto, solicita-

se a V. Ex.ª o deferimento do processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem a informação do técnico superior responsável com o seguinte teor: -------------------------------------------------------  

De acordo com o RJUE são operações de loteamento as ações que tenham por objeto ou por efeito a constituição 

de um ou mais lotes destinados, imediata ou subsequentemente, à edificação urbana e que resulte da divisão de 

um ou vários prédios ou do seu reparcelamento. --------------------------------------------------------------------------------------  

Neste caso o requerente desenvolveu um edifício industrial que abarcou cinco lotes. Com a emissão da devida 

licença utilização deveria ter sido exigido o emparcelamento dos lotes(cinco), o que não aconteceu. ------------------  

Esta situação configura uma alteração ao loteamento, em que nada se altera fisicamente, mas apenas o alvará de 

loteamento, pois altera-se o número de lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim os atuais lotes,12,13,14,15 e 16 (todos pertença do requerente) vão se emparcelar num único, lote n.° 12.  

O lote 12 fica com a área dos cinco lotes, 5x305m2 = 1 525m2 e com a confrontação sul alterada para o lote 17,  

Assim, e em conformidade com o disposto no art.° 2, alínea i) do D.L. 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo D.L. 136/2014, de 9 de setembro, consideramos que o pedido de alteração do loteamento poderá 

ser aprovado, devendo o Câmara Municipal alterar o Alvará de Loteamento (corrigir o lote 12, na área e 

confrontação e anular os lotes 13,14,15 e 16). -----------------------------------------------------------------------------------------  

Igualmente corrigir a licença de utilização do prédio, alterando a descrição predial. -----------------------------------------  

Os loteamentos são apreciados pela Câmara Municipal pelo que a aprovação da alteração do loteamento terá que 

acontecer em reunião de Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal aprove o pedido. ---------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, em face da informação técnica, aprovar a alteração dos lotes 12 a 16 da 

Zona Industrial de Castanheira, situados no lugar de Corredouras, freguesia de Castanheira, concelho de 

Paredes de Coura, inscritos na respetiva matriz predial urbana da referida freguesia sob os artigos 416, 

417, 418, 419 e 420 (U) e descritos na Conservatória de Registo Predial de Paredes de Coura sob os nº 307, 

308, 309, 310 e 311, a confrontar de Norte com lote nº 11, de Sul com lote nº 17, de Nascente com Câmara 

Municipal de Paredes de Coura e de Poente com arruamento público, com a área total de 1.525m2, e 

consequente alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Castanheira, com emparcelamento em um 
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único lote, com o número 12, a requerimento do proprietário Fernando Inácio Pereira Fernandes, com 

morada fiscal em Paredes de Coura.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA 2ª REVISÃO DO PDM 

PONTO 16: Apreciação, discussão e votação de proposta de prorrogação doe prazo de elaboração da 2ª 

revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------  

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

a) A Câmara Municipal de Paredes de Coura deliberou, por unanimidade, na reunião ordinária que teve lugar 

a 04 de agosto de 2020, dar início ao procedimento de 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Paredes 

de Coura, tendo aprovado os termos de referência para a respetiva revisão, fixado o prazo de elaboração 

da revisão em 18 meses, e estabelecido a abertura de um período de participação pública preventiva de 

15 dias; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Tal como legalmente exigido, a deliberação foi publicada em Diário da República, através do aviso n.º 

13257/2020, de 7 de setembro de 2020; -------------------------------------------------------------------------------------  

c) Os trabalhos de elaboração da revisão do PDM encontram-se em desenvolvimento pela equipa técnica 

designada para o efeito; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Face ao elevado grau de complexidade do trabalho inerente à revisão do PDM, bem como à situação 

excecional vivida desde março de 2020, de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção pelo 

novo coronavírus, o aludido prazo de 18 meses se mostrou insuficiente; -------------------------------------------  

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

1. Nos termos do n.º 6 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

constante do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, prorrogar o prazo de elaboração da 2.ª revisão do 

Plano Diretor Municipal de Paredes de Coura, por um período de 18 meses. -----------------------------------------  

2. Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 156.º do CPA, seja concedida eficácia retroativa à 

deliberação de prorrogação do prazo de elaboração da 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Paredes 

de Coura, com a sua produção de efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2022.----------------------------------------  

3. Comunicar à CCDRN o teor da deliberação de prorrogação. ---------------------------------------------------------------  

4. Proceder à publicação e publicitação da deliberação de prorrogação, nos termos do RJIGT.---------------------  

No contexto da informação transcrita foi deliberado, por unanimidade: --------------------------------------------------  

1. Nos termos do n.º 6 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

constante do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, prorrogar o prazo de elaboração da 2.ª revisão 

do Plano Diretor Municipal de Paredes de Coura, por um período de 18 meses. ------------------------------  

2. Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 156.º do CPA, seja concedida eficácia retroativa 

à deliberação de prorrogação do prazo de elaboração da 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal de 

Paredes de Coura, com a sua produção de efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2022. ---------------------  

3. Comunicar à CCDRN o teor da deliberação de prorrogação. ----------------------------------------------------------  

4. Proceder à publicação e publicitação da deliberação de prorrogação, nos termos do RJIGT. ------------  

 

LISTAGEM DAS DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 17: 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Proc

esso 
Titular 

Data do 

despach

o 

Tipo de 

operação 
Situação atual 

47/21 

Laurinda Castro 

Sousa 2-jul-22 

Legalização de 

moradia 

Deferido 

pedido de 

utilização 

7/22 

Maria Fátima 

Amorim Reis 2-jul-22 

Legalização de 

moradia 

Deferido 

pedido de 

utilização 

30/22 Peter Fearon 2-jul-22 

Reconstrução de 

Moradia 

Aprovação de 

Projeto de 

Arquitetura 

31/22 

Maria Noélia 

Anjos 2-jul-22 

Legalização de 

moradia 

Aprovação de 

licenciamento 

85/22 

José Alves 

Cunha 2-jul-22 Pedido de Certidão 

Deferido 

pedido de 

certidão 

86/22 

Armando Paulo 

Vieira Correia 2-jul-22 Pedido de Certidão 

Deferido 

pedido de 

certidão 

22/22 

Isaura 

Rodrigues 

Barreiro 2-jul-22 

Marcação de 

Vistoria 

Comunicada a 

data da vistoria 

23/22 

Fernando 

Maria Rego 

Silva M. 

Nogueira 2-jul-22 

Marcação de 

Vistoria 

Comunicada a 

data da vistoria 

88/22 

Graciosa Clara 

Cunha Lima 

Ribeiro 2-jul-22 Pedido de Certidão 

Deferido 

pedido de 

certidão 

94/22 

Stephen 

Michael 

Parsons 2-jul-22 Pedido de Certidão 

Deferido 

pedido de 

certidão 

72/22 

José Pereira de 

Sousa 2-jul-22 Pedido de Certidão 

Deferido 

pedido de 

certidão 

99/22 

Carla Barbosa 

Pereira 2-jul-22 Pedido de Certidão 

Deferido 

pedido de 

certidão 
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79/22 

Carla Barbosa 

Pereira 2-jul-22 Pedido de Certidão 

Deferido 

pedido de 

certidão 

101/2

2 

Fernando 

Inácio Pereira 

Fernandes 2-jul-22 

Pedido de 

alteração de 

loteamento 

À reunião de 

Câmara 

96/22 

Salvador 

Afonso Afonso 2-jul-22 

Pedido de Certidão 

de Destaque 

À reunião de 

Câmara 

A Câmara Municipal tomou 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 mapa 

supratranscrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 


