
MUNICÍPIO 

DE 

PAREDES DE COURA 

 

ATA N.º 16/2022 –04 DE AGOSTO DE 2022 

DA REUNIÃO ORDNÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

(MANDATO DE 2021/2025) 

Contém 17 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 16/2022 Página 2 04-08-2022 
 

Ata n.º 16/2022 da reunião ordinária realizada no dia 04 de agosto de iniciada às 09h30m e concluída às 

11h30. 

 

SUMÁRIO   PÁGINAS 

....................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

ABERTURA ................................................................................................................................................................................................................................. 3 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA ................................................................................................................................................................................................ 3 
APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ....................................................................................................................................................................... 3 
BALANCETE .................................................................................................................................................................................................................................. 3 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS...................................................................................................................................... 4 
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE FORMARIZ – LOTE 5 – OBRAS ACESSÓRIAS - 09/22_E ................................................. 4 

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE............................................................................................................................................................................... 5 
DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO ................................................................................................................................................................................... 5 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS ................................................................................................................................................................................................... 6 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ......................................................................................................................................................................................... 6 
NORMA DE CONTROLO INTERNO ........................................................................................................................................................................................... 11 
REGULAMENTO INTERNO DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DO MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA ................................................................ 12 
REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO DE 2022 – PEDIDO DE SUBSÍDIO ................................................................................................................. 12 
LANDRA – FESTAS DO CONCELHO – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS ................................................................................................................... 13 
INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA –FEIRA DE PADORNELO/2022............................................................................................... 13 
INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – FESTIVIDADES Nª SRA DO LIVRAMENTO, FORMARIZ ................................................... 13 
INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – FESTIVIDADES Nª SRA DO ROSÁRIO – BICO .................................................................. 14 
INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, CASTANHEIRA ............................................................ 14 
UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO MUNICIPAL ..................................................................................................................................................................................... 14 

LISTAGEM DAS DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ................................................................................ 15 

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA .............................................................................................................................................................................. 17 

ENCERRAMENTO ................................................................................................................................................................................................................... 17 

 

.  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 16/2022 Página 3 04-08-2022 
 

ABERTURA 

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

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

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

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

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

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

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

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 15/2022, da reunião ordinária de 21-07-2022, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 15/2022, da reunião ordinária de 21-07-2022. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 29-

07-2022, 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: 1 844,17€ mil oitocentos e quarenta e quatro euros e dezassete cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 68 988,67€ Sessenta e oito mil novecentos e oitenta e oito 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) 19 471,35 € dezanove mil quatrocentos e setenta e um euros e trinta e cinco 
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) 99 185,80€ Noventa e nove mil cento e oitenta e cinco euros e oitenta 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 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

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

- 09/22_E 

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

ampliação e requalificação da Zona Industrial de Formariz, Lote 5, obras acessórias – 09/22_E e da minuta 

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

CONCURSO PÚBLICO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Relatório Final -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Designação do júri do procedimento: 
Deliberação da Câmara Municipal de 07-07-
2022 
Presidente – Ana Margarida de Barros Rebelo 
1.º Vogal – Sofia Lages de Carvalho 
2.º Vogal – Mariana Lopes da Cunha 

Data da reunião: 27 de julho de 2022 

Audiência prévia: 19 de julho de 2022 

Preço base: 174.134,66 € (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 19-07-2022. Não foram apresentadas reclamações por parte dos concorrentes em sede de 

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

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

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

1. Admitir a proposta do concorrente: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lusimapa, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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) 15 655,63 € quinze mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e três 

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

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 2 828,14 € dois mil oitocentos e vinte e oito euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 5 805,88€ cinco mil oitocentos e cinco euros e oitenta e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 10 073,08€ dez mil e setenta e três euros e oito cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 44 344,90 € quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e quatro euros e noventa 

cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 106 513,50€ um milhão cento e seis mil quinhentos e treze euros e cinquenta 

cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 723 862,91 € Setecentos e vinte e três mil oitocentos e sessenta e dois euros e 

noventa e um 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) 58 741,69 € Cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e um euros e sessenta e 

nove cêntimos 
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2. Excluir a proposta do concorrente a seguir identificado, por se verificar algum dos motivos de exclusão 

previstos nos artigos 70.º, n.º 2 e 146.º, nº 2 e 3, ambos do CCP: ----------------------------------------------------  

Alexandre Barbosa Borges, S.A.: alínea c), nº 2 do art. º 146.º do CCP---------------------------------------------  

3. Propor que a intenção de adjudicação desta empreitada seja manifestada à concorrente Lusimapa Lda., 

pelo valor de 173.657,54 € (cento e setenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e 

quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor. ---------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação do júri do concurso, aprovar a intenção de 

adjudicação da empreitada de ampliação e requalificação da Zona Industrial de Formariz, Lote 5, obras 

acessórias – 09/22_E à concorrente LUSIMAPA, Lda pelo valor de € 173 657,54 (cento e setenta e três mil 

seiscentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor e 

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

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de requerimento de Filipe Emanuel Silva Gomes, residente 

em Paredes de Coura, para destaque de parcela de terreno, conforme requerimento que se transcreve: ----  

FILIPE EMANUEL SILVA GOMES, 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 nº 1126, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Paredes de Coura sob o nº 574, com a área total descrita de 3 235,00m2, 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 / arruamento público ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dados resultantes do destaque:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela a destacar - Área do prédio: 1 547,00m2: ---------------------------------------------------------------------------------  

Confrontações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Norte: CAMINHO PÚBLICO - Sul: PARCELA RESTANTE (FILIPE EMANUEL SILVA GOMES) - Nascente: 

ESTRADA CAMARÁRIA - Poente: ALEXANDRE BARBOSA BRAGA E HERD. DE ARNALDO NOGUEIRA 

PACHECO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela restante - Área do prédio: 1 570,00m2: ------------------------------------------------------------------------------------  

Confrontações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Norte: PARCELA A DESTACAR (FILIPE EMANUEL SILVA GOMES) - Sul: JUNTA DE FREGUESIA E OUTROS 

- Nascente: ESTRADA CAMARÁRIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Poente: HERD. DE ARNALDO NOGUEIRA PACHECO ---------------------------------------------------------------------------  

* foi cedida uma parcela de terreno com 118,00m2 para alargamento da estrada camarária confrontante com o 

prédio a nascente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ANEXOS Extrato do PDM/ Planta de condicionantes do PDM / Levantamento topográfico / Proposta de destaque 

/ Certidão da Conservatória do Registo Predial. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Tem a informação do técnico responsável da DUA que se transcreve: 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 
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verifica-se que a parcela de terreno insere-se em Solo Urbano - Espaços Urbanos de Baixa Densidade definido 

pelos artigos 54º e 55º do Regulamento do PDM. 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 urbano, inscrito na matriz predial Urbana da União de Freguesias de Paredes de Coura e 

Resende nº 1126, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob o nº 574, com a 

área total descrita de 3.235,00m2, requerido por Filipe Emanuel Silva Gomes, residente em Paredes de 

Coura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação de contrato interadministrativo de colaboração entre as 

entidades públicas outorgantes no sentido de legitimar o trabalho conjunto de elaboração dos projetos de 

execução e demais peças técnicas fundamentais a uma posterior preparação e submissão de candidaturas 

a fundos comunitários (em particular no âmbito da componente C1 – Saúde do PRR-PT) para a 

materialização de intervenções (obras de requalificação, melhoria, etc) nas Unidades de Cuidados de 

Saúde Primários do Alto Minho (cfr. Lista em anexo que faz parte integrante deste Contrato), que se 

transcreve a seguir: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORAÇÃO 

Considerando que, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) A Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, abreviadamente designada por CIM do Alto Minho, é uma 

pessoa coletiva de direito público integrada pelos respetivos Municípios Associados, cujo regime legal 

está consagrado no Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atualizada, e nos 

respetivos estatutos publicados no Diário da República, 2ª série, nº 175, de 11 de setembro de 2014;  

b) Nas suas atribuições, a CIM do Alto Minho tem por missão legalmente atribuída, entre outras, a de 

assegurar a articulação das atuações entre os municípios e os serviços da administração central, no 

âmbito da “rede de equipamentos de saúde” (cfr. artigo 81º/2/b) do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 11.09. e 

artigo 2º/2/h) dos Estatutos);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) De acordo com o Decreto-Lei 23/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atualizada, foram atribuídas às 

CIM várias competências no âmbito da saúde, designadamente a da definição da rede de unidades de 

cuidados de saúde primários e de unidades de cuidados continuados de âmbito intermunicipal (cfr. artigo 

33º/1 da Lei nº 50/2018, de 16.08 e artigo 4º/2 do DL nº 23/2019, de 30.01); --------------------------------------  

d) Nos termos do artigo 235º/2 da Constituição da República Portuguesa, o município é uma autarquia local, 

caraterizando-se como uma pessoa coletiva territorial dotada de órgãos representativos, que visa a 

prossecução de interesses próprios das populações respetivas; ------------------------------------------------------  
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e) O regime jurídico das autarquias locais, das entidades intermunicipais, da transferência de competências 

do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e do associativismo autárquico, 

consagra no artigo 23º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atualizada, que é 

atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, 

definindo o mesmo normativo que, para tal, o município desenvolve atividades em vários domínios, 

destacando-se o da saúde ( cfr. alínea g) do nº 2 do artigo 23º); ------------------------------------------------------  

f) De acordo com o artigo 33º, nº 1, alínea o) do Anexo I à Lei nº 76/2013, de 12 de setembro, compete à 

Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 

nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, 

bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; ----------------------------------------------------------  

g) De acordo com o Decreto-Lei nº 22/2012, de 30 de janeiro, a Administração Regional de Saúde do Norte, 

I.P- ARS-Norte, tem por missão garantir à população da Região Norte o acesso à prestação de cuidados 

de saúde, adequando os recursos disponíveis às necessidades e cumprir e fazer cumprir políticas e 

programas de saúde na sua área de intervenção. -------------------------------------------------------------------------  

h) A Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E.P.E., criada pelo Decreto-Lei 183/2008 de 04 de Setembro, 

retificado pelo Decreto-Lei 12/2009, de 12 de Janeiro, é constituída por 2 unidades hospitalares (Hospital 

de Santa Luzia em Viana do Castelo e Hospital Conde de Bertiandos em Ponte de Lima), 12 centros de 

saúde (Arcos de Valdevez, Barroselas, Caminha, Darque, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte 

da Barca, Ponte de Lima, Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira), 1 unidade de saúde pública 

e 2 unidades de convalescença (uma unidade pertence à RNCCI); --------------------------------------------------  

i)- A Unidade Local de Saúde é uma pessoa coletiva de direito público de natureza empresarial dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial integrada no Serviço Nacional de Saúde que abrange 

a totalidade do distrito; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j)- A ULSAM, EPE tem como missão a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados 

à população, designadamente aos utentes do Serviço Nacional de Saúde e aos beneficiários dos 

subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com estes contratualizem a prestação de cuidados 

de saúde e a todos os cidadãos em geral e a de assegurar as atividades de saúde pública e os meios 

necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde da área geográfica por ela abrangida; 

k) Os cuidados de saúde primários são cuidados de proximidade e o pilar do sistema de saúde português. O 

melhor caminho para atingir a meta da cobertura universal em saúde e garantir a acessibilidade aos 

cidadãos é dotar o território de infraestruturas que isso potenciem. Estes valores e objetivos são de grande 

importância para os municípios pois promovem o acesso, em tempos adequados, a cuidados de saúde 

atempados, eficientes e de qualidade; ----------------------------------------------------------------------------------------  

l)- A formalização mais adequada da colaboração pretendida entre a CIM Alto Minho, os Municípios, a ARS-

Norte e a ULSAM tendo em vista a melhoria dos cuidados de saúde primários na área dos municípios 

outorgantes, com reconhecido interesse municipal, envolve a utilização do contrato interadministrativo, 

cujo regime se encontra na parte III do Código dos Contratos Públicos (abreviadamente designado por 

CCP), aprovado pelo DL nº18/2008, de 29.01., na sua versão atualizada;  ----------------------------------------  

m) O artigo 338.º do CCP sob a epígrafe de “contratos entre contraentes públicos” consagra que a parte III 

do CCP (que regula o regime substantivo dos contratos administrativos) é aplicável aos contratos 

celebrados entre contraentes públicos (os outorgantes são contraentes públicos – artigo 3º do CCP), sem 

prejuízo das necessárias adaptações quando os mesmos sejam celebrados num plano de igualdade 

jurídica, designadamente no que respeita ao exercício dos poderes de conformação da relação contratual; 
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n) Os outorgantes consideram que através da celebração do presente contrato interadministrativo de 

colaboração se promoverá uma cooperação entre as partes que permita, em sede de obtenção de 

financiamento, a materialização das referidas intervenções nas unidades pelo que outorgam o presente 

contrato, com vista à concretização dos termos e condições a estabelecer entre si na prossecução da 

conceção e materialização de projetos de execução e demais peças técnicas necessárias para suportar 

o processo de submissão de candidaturas tendo em vista a melhoria, qualificação ou requalificação dos 

edifícios com serviços de Cuidados de Saúde Primários no Alto Minho; --------------------------------------------  

é celebrado entre: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Primeiro Outorgante - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO Alto Minho, doravante designada pela CIM Alto 

Minho, pessoa coletiva nº508754496, com sede na Rua Bernardo Abrunhosa, nº105 em Viana do Castelo, neste 

ato representada por Manoel Batista Calçada Pombal, na qualidade de Presidente do Conselho Intermunicipal. 

Segundos Outorgantes ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Município de Arcos de Valdevez, pessoa coletiva n.º 505211696, com sede na Praça Municipal, 4974-003 

Arcos de Valdevez, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal João Manuel do Amaral 

Esteves,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Município de Caminha, pessoa coletiva n.º 500843139, com sede no Largo Calouste Gulbenkian, 4910-113 

Caminha, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal Luís Miguel da Silva Mendonça 

Alves,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Município de Melgaço, pessoa coletiva n.º 505592940, com sede no Largo Hermenegildo Solheiro – Vila, 

4960-551 Melgaço, neste ato representado pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal José Adriano 

Esteves Lima,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Município de Monção, pessoa coletiva n.º 501937471, com sede no Largo de Camões, 4950-440 Monção, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal António José Fernandes Barbosa,  ---------  

5. Município de Paredes de Coura, pessoa coletiva n.º 506632938, com sede no Largo Visconde de Mozelos, 

Apartado 6, 4941-909 Paredes de Coura, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal 

Vítor Paulo Gomes Pereira,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Município de Ponte da Barca, pessoa coletiva n.º 505676770, com sede na Praça Dr. António Lacerda, 

4980-620 Ponte da Barca, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal Augusto Manuel 

dos Reis Marinho,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Município de Ponte de Lima, pessoa coletiva n.º 506811913, com sede na Praça da República, 4990-062 

Ponte de Lima, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal Vasco Nuno Magalhães 

Velho de Almeida Ferraz,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Município de Valença, pessoa coletiva n.º 506728897, com sede na Praça da República, 4930-702 Valença, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal José Manuel Vaz Carpinteira,  ---------------  

9. Município de Viana do Castelo, pessoa coletiva n.º 506037258, com sede no Passeio das Mordomas da 

Romaria, 4904-877 Viana do Castelo, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal 

Joaquim Luís Nobre Pereira,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Município de Vila Nova de Cerveira, pessoa coletiva n.º 506896625, com sede na Praça do Município, 

4920-284 Vila Nova de Cerveira, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal Rui Pedro 

Teixeira Ferreira da Silva,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCEIRO OUTORGANTE – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P pessoa coletiva nº 

503135593, com sede em Rua de Santa Catarina, 1288, 4000-447 Porto, neste ato representado pelo Presidente 

do Conselho Diretivo, Dr. Carlos Nunes, adiante designada abreviadamente por ARS-Norte, I.P; -----------------------  
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QUARTO OUTORGANTE - Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE, pessoa coletiva nº 508 786 193, com 

sede em Estrada de Santa Luzia, 4901 – 858 Viana Do Castelo, neste ato representado pelo Presidente do 

Conselho de Administração Dr. António Franklim Ribeiro Ramos, adiante designada abreviadamente por ULSAM; 

O presente contrato interadministrativo de colaboração, que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------  

Cláusula 1.ª – Objeto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente contrato interadministrativo de colaboração tem por objeto estabelecer os termos e o âmbito da 

colaboração entre as entidades públicas outorgantes no sentido de legitimar o trabalho conjunto de elaboração 

dos projetos de execução e demais peças técnicas fundamentais a uma posterior preparação e submissão de 

candidaturas a fundos comunitários (em particular no âmbito da componente C1 – Saúde do PRR-PT) para a 

materialização de intervenções (obras de requalificação, melhoria, etc) nas Unidades de Cuidados de Saúde 

Primários do Alto Minho (cfr. Lista em anexo que faz parte integrante deste Contrato). ------------------------------------  

Cláusula 2ª – Obrigações da Primeira Outorgante --------------------------------------------------------------------------------  

A Primeira Outorgante obriga-se a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Articular a cooperação entre os segundos e terceiros outorgantes, nos termos e nos casos em que tal venha 

a ser estabelecido e fixado pelos outorgantes; -----------------------------------------------------------------------------  

b) Promover reuniões gerais e sectoriais de acompanhamento entre os outorgantes; e, -----------------------------  

c) Elaborar um relatório de execução do presente contrato para dar conhecimento a todos os outorgantes da 

sua pontual execução. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 3ª – Obrigações dos Segundos Outorgantes --------------------------------------------------------------------------  

Os segundos outorgantes obrigam-se a: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Assegurar a elaboração dos projetos de execução, designadamente nas áreas da arquitetura e das 

especialidades, através de recursos próprios, ou procedendo à contratação dos serviços necessários e 

adequados, seguindo as regras de contratação pública que lhe são impostas por lei ou outras disposições 

legais aplicáveis;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Disponibilizar ao terceiro outorgante os projetos de execução, designadamente nas áreas da arquitetura e 

das especialidades, bem como o projeto de execução aprovado e com os pareceres exigíveis por lei. ----  

Cláusula 4ª – Obrigações do Terceiro Outorgante --------------------------------------------------------------------------------  

O terceiro outorgante obriga-se a: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Colaborar e acompanhar o processo de elaboração dos projetos de execução tendo como objetivo a 

melhoria da rede de prestação de cuidados de saúde; ------------------------------------------------------------------  

b) Contribuir para assegurar a adequada articulação intersectorial de planeamento, de modo a garantir a 

referenciação dos investimentos nos planos e orientações e normativos emitidos pelos serviços e 

organismos centrais;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Colaborar na identificação e mapeamento dos recursos financeiros a afetar, tendo em vista a posterior 

candidatura dos projetos a fundos comunitários, em particular no âmbito da componente 1 do PRR -PT;  

Cláusula 5ª – Obrigações do Quarto Outorgante ----------------------------------------------------------------------------------  

O quarto outorgante obriga-se a: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Elaborar um programa funcional que identifique as referências para as obras de qualificação para cada uma 

das Unidades de Cuidados de Saúde Primários; --------------------------------------------------------------------------  

b) Assegurar o acompanhamento na elaboração dos projetos de arquitetura, e, especialidades nomeadamente 

nas reuniões a agendar com os segundos outorgantes; e, -------------------------------------------------------------  

c) Fornecer a listagem do equipamento e mobiliário, para integrar a unidade, para constar do processo de 

candidatura, se aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 6ª – Obrigações comuns ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acordam ainda os Outorgantes em colaborar e disponibilizar assessoria técnica especializada para o apoio a um 

eventual processo de candidatura a programa de financiamento para execução das empreitadas das unidades 

objeto de intervenção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 7ª – Acompanhamento, monitorização e cumprimento -------------------------------------------------------------  

1. Com a assinatura deste contrato é constituída uma comissão de acompanhamento para cada município 

composta por um membro do Conselho de Administração da ULSAM, um membro do executivo de cada Município, 

o Diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos da ULSAM e um técnico designado pelo Município. -------------  

2. À comissão referida no número anterior cabe coordenar a elaboração do projeto de arquitetura e especialidades 

para cada uma das Unidades de Cuidados de Saúde Primários. ------------------------------------------------------------------  

3. Os outorgantes têm os deveres e direitos de consulta de informação recíprocos, bem como, bem como, de 

pronúncia sobre eventual incumprimento do protocolo. ------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 8ª – Duração, revogação e alteração --------------------------------------------------------------------------------------  

1. O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura e permanece válido até à conclusão dos projetos 

de arquitetura e especialidades para cada uma das Unidades de Cuidados de Saúde Primários. -----------------------  

2. O presente Contrato pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo entre os Outorgantes. ---------------------------  

3. Eventuais alterações ao presente Contrato ficam sujeitas a prévio acordo dos Outorgantes e serão sempre 

reduzidas a escrito, como adicional a este documento. ------------------------------------------------------------------------------  

ANEXO I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lista de Edifícios - Cuidados de Saúde Primários – Alto Minho --------------------------------------------------------------------  
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Feito em 13 exemplares ficando cada um dos outorgantes com um exemplar. 

Os outorgantes declaram ter lido e aceite o presente Contrato Interadministrativo de Colaboração pelo que o vão 

assinar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de colaboração entre entidades 

públicas para preparação e submissão de candidaturas a fundos comunitários (em particular no âmbito da 

componente C1 – Saúde do PRR-PT) para a materialização de intervenções (obras de requalificação, 

melhoria, etc) nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários do Alto Minho (cfr. Lista em anexo que faz 

parte integrante deste contrato), supratranscrito.---------------------------------------------------------------------------------  

NORMA DE CONTROLO INTERNO  

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de proposta de Norma de Controlo Interno do Municipio de 

Paredes de Coura que se anexa a esta ata como seu documento. ----------------------------------------------------------  

Municipio Centro/Extensão de Saude

Centro de Saúde Arcos de Valdevez

Extensão de Loureda

Extensão de Soajo

Centro de Saúde Caminha

Extensão de Saúde Vila Praia de Âncora

Melgaço Centro de Saude de Melgaço

Centro de Saude de Monção

Extensão de Saúde Tangil

Paredes de Coura Centro de Saúde Paredes de Coura

Ponte da Barca Centro de Saúde Ponte da Barca

UCC Saúde Mais perto – Ponte de Lima

Centro de Saúde de Ponte de Lima

Centro de Saúde Freixo

Extensão de Saúde Refoios do Lima

Extensão de Saúde São Martinho da Gandra

UCC SAUDE MAIS PERTO - PONTE DE LIMA

Valença Centro de Saúde Valença / unidade de saúde familiar

Centro de Saúde Viana do Castelo

Extensão de Saúde Dr. Tiago d' Almeida

Extensão de Saúde Lanheses

Extensão de Saúde Santa Marta de Portuzelo

Centro de Saúde Barroselas

Centro de Saúde Darque

Extensão de Saúde Chafé

Extensão de Saúde Castelo do Neiva

Extensão de Saúde Geraz do Lima

Extensão de Saúde Vila Franca

EDIFICIO 1, Rua José Espregueira

EDIFICIO 2, Rua José Espregueira

Vila Nova de Cerveira Centro de Saude de Vila Nova de Cerveira

Viana do Castelo

Arcos de Valdevez

Caminha

Monção

Ponte de Lima
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A presente Norma de Controlo Interno visa estabelecer e acompanhar um conjunto de regras, métodos e 

procedimentos de controlo a adotar no Município de Paredes de Coura e visa assegurar o desenvolvimento das 

atividades inerentes à evolução patrimonial e orçamental, de forma eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos 

ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a integridade dos registos contabilísticos 

a preparação oportuna de informação financeira e orçamental fiável, conforme a legislação em vigor, assim como 

assegurar a manutenção de um Sistema de Contabilidade Analítica abrangente, compatível e integrado, que 

contribua para a prossecução dos seguintes objetivos específicos: --------------------------------------------------------------  

Delimitar e quantificar a estrutura dos custos das funções, atividades e projetos municipais; Quantificar os gastos 

e os rendimentos, quando aplicável, dos serviços prestados e bens produzidos pelo Município, assim como 

determinar os custos das intervenções por administração direta; Salvaguardar o Património; Quantificar o custo 

das transferências para entidades terceiras (em numerário/valor em espécie); Delimitar o custo com máquinas e 

viaturas (cálculo do custo hora/maquina e custo km/viatura); Incrementar a eficiência das operações, aplicações e 

ambiente informático. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente Norma é aplicável a todos os serviços do Município de Paredes de Coura. -------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, unanimemente, nos termos e com os fundamentos constantes da respetiva 

nota introdutória, ao abrigo do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aprovar a Norma de Controlo Interno do Município de Paredes de Coura, em anexo 

àpresente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REGULAMENTO INTERNO DE ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE DO MUNICIPIO DE PAREDES DE COURA 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de proposta de regulamento interno de assiduidade e 

pontualidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Regulamento estabelece as normas internas de funcionamento e registo de controlo de assiduidade e pontualidade 

dos trabalhadores do Município de Paredes de Coura, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -----------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o regulamento interno de assiduidade e pontualidade que se 

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

REALIZAÇÃO DAS FESTAS DO CONCELHO DE 2022 – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

PONTO 08 Apreciação, discussão e votação do pedido de subsídio para a realização das festas do Concelho de 2022, 

apresentado pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de 

Coyra de acordo com orçamento que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Orçamento das festas do Concelho de 2019 

Conjuntos musicais € 14 670,00 

Bandas musicais € 14 800,00 

Grupos de bombos € 4 950,00 

Ranchos Folclóricos € 3 000,00 

Grupos de bombos  

Festa do Imigrante € 3 000,00 

Cortejo Histórico € 26 400,00 

Luz, som e palcos € 5 100,00 

Outros (cartazes, divulgação, licenças e seguros, cadeiras, refeições dos grupos 
GNR, diversos) 

€ 20 725,50 

Outros (cartazes, seguros, licenças, lembranças, cadeiras, refeições dos grupos € 14 635,61 

Total € 102 581,11 

“Foi deliberado, unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 102 581,11 (cento e dois mil quinhentos e 

oitenta e um euros e onze cêntimos) à Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do 
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Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, destinado a custear as despesas com realização das 

Festas do Concelho de 2022, conforme orçamento apresentado, tendo em conta que a Associação tem 

como objetivo potenciar o processo de melhoria das condições imateriais e materiais de vida através de 

ações e projetos que envolvam vários agentes nomeadamente no âmbito cultural. ---------------------------------  

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

LANDRA – FESTAS DO CONCELHO – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de pedido de isenção de pagamento de taxas de licenciamento das Festas 

do Concelho/2022, requerido pela Landra - Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico 

das Terras de Coyra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A LANDRA - Associação para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, contribuinte 

513806946, com sede em Largo Visconde Mozelos, Paredes de Coura, na qualidade de entidade organizadora das Festas do 

Concelho do ano de 2022, requer isenção de pagamento de taxas pelo respetivo licenciamento para a realização das Festas do 

Concelho, que têm lugar nos dias 01 a 14 de agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas de licenciamento das Festas do Concelho, requerido 

pela Landra - Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, nos termos 

do nº 3, artigo35º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA –FEIRA DE PADORNELO/2022 

PONTO 10: ratificação de licenciamento de pedido de interrupção de trânsito normal em via pública para a Recriação da 

Feira de Padornelo/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Padornelo foi presente um requerimento para emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, no dia 30 de julho, das 07h00 às 20h00m, para a realização da Recriação da Feira 

de Padornelo/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, conjugado a 

alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo Comandante do Posto da GNR, de 

Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, no entanto, nos 

termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência da câmara municipal, do 

concelho onde a atividade se realiza autorizar. Perante o exposto considero que se deve levar à próxima reunião do executivo 

para ratificar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para Recriação da Feira de Padornelo/2022, dia 30 de 

julho”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INTER

RUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – FESTIVIDADES Nª SRA DO LIVRAMENTO, FORMARIZ  

PONTO 11: ratificação de licenciamento de pedido de interrupção de trânsito normal em via pública para realização das 

festividades em honra de Nossa Senhora do Livramento, em Formariz. ---------------------------------------------------------------------- 

Pela Confraria de Nossa Senhora do Livramento foi presente um requerimento para emissão de licença para interrupção de 

trânsito normal em via pública, nos dias 29, 30 e 31 de julho, para realização das festividades. --------------------------------------------- 

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, conjugado a 

alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo Comandante do Posto da GNR, de 

Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, no entanto, nos 

termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência da câmara municipal, do 

concelho onde a atividade se realiza autorizar. Perante o exposto considero que se deve levar à próxima reunião do executivo 

para ratificar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização das festividades em honra de Nossa Senhora do Livramento, em Formariz”. --------  
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INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – FESTIVIDADES Nª SRA DO ROSÁRIO – BICO  

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação de pedido de interrupção de trânsito normal em via pública para realização 

das festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário, em Bico. ---------------------------------------------------------------------------  

Pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Bico foi presente um requerimento para emissão de licença para interrupção 

de trânsito normal em via pública, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, para realização das festividades. --------------------------------------  

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, conjugado a 

alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo Comandante do Posto da GNR, de 

Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, no entanto, nos 

termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência da câmara municipal, do 

concelho onde a atividade se realiza autorizar. Perante o exposto considero que se deve levar à próxima reunião do executivo 

para ratificar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização das festividades em honra de Nossa Senhora do Rosário, em Bico”. --------------------  

 

Saiu da sala o vice-presidente, Dr. Tiago Cunha. ----------------------------------------------------------------------------------  

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NORMAL EM VIA PÚBLICA – FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, 

CASTANHEIRA  

PONTO 13 Apreciação, discussão e votação de pedido de interrupção de trânsito normal em via pública para realização 

das festividades em honra de São Pedro, em Castanheira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Fábrica da Igreja Paroquial de São Pedro de Castanheira foi presente um requerimento para emissão de licença para 

interrupção de trânsito normal em via pública, no mês de agosto, nos dias16, das 21h30 às 23h00; 17, das 13h00 às 18h00 e 19, 

das 15h00 às 17h00, para realização das festividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem em anexo o parecer previsto nos termos do nº 1 do art.º 31º do Decreto-lei nº 310/2002, de 18 de dezembro, conjugado a 

alínea. d) do Art.º 7.º do Decreto-Regulamentar n.º 2-A/2005, para corte de via pública, pelo Comandante do Posto da GNR, de 

Paredes de Coura, de que não vê inconveniente no pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Tem ainda o parecer dos serviços administrativos com o seguinte teor: ‘O presente pedido cumpre os requisitos, no entanto, nos 

termos do n.º 1 do Art.º 8.º do Decreto-regulamentar n.º 2-A/2005 de 24 de março, é competência da câmara municipal, do 

concelho onde a atividade se realiza autorizar. Perante o exposto considero que se deve levar à próxima reunião do executivo 

para ratificar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de licença de interrupção de trânsito normal em via 

pública para realização das festividades em honra de São Pedro de Castanheira”. ----------------------------------  

 

Regressou à sala o vice-presidente, Dr. Tiago Cunha. ---------------------------------------------------------------------------  

 

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO MUNICIPAL  

PONTO 14: Apreciação, discussão e votação de pedido de utilização da Caixa da Música, sita no Largo Hintze Ribeiro, 

para evento musical, dia 6 de agosto, requerido por Barbosa & Figueiredo, Lda. ---------------------------------------------------------  

“Vimos por este solicitar a Vª Exª as instalações da Caixa da Música para a realização do evento "Damnation" dia 06 de agosto, 

que esteve para ser realizado em Castanheira na mesma data, mas por motivo de condicionantes climáticas (risco de incêndios) 

solicitamos que a mesma seja realizada na "Caixa da Música". Mais informamos que nos responsabilizamos pela limpeza do 

local ou danificação de qualquer tipo de material, também assumimos as licenças e os seguros. ------------------------------------------  

Pedimos também autorização para a colocação no exterior de 2 stands de publicidade, 1 pórtico, 1 bilheteira, 1 pequena 

esplanada e um bar só para servir "comidas", dado que no interior do recinto só serão servidas bebidas. -------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pedido da empresa Barbosa & Figueiredo, Lda, para utilização 

do espaço municipal denominado de Caixa da Música, no dia 6 de agosto, para realização do evento 
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Damnation, ficando a promotora do evento responsável pelo respetivo licenciamento (licença da IGAC, 

direitos de autor e conexos e seguros). ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi 

ainda deliberado informar que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- não é permitida a venda de bebidas alcoólicas no exterior; -----------------------------------------------------------------  

- a promotora do espetáculo responsabiliza-se pela boa utilização dos espaços municipais, devendo 

proceder à sua limpeza (espaços interiores e exteriores) após termo do evento, bem como a limpeza e 

manutenção dos WC públicos (que reabrem no domingo às 9h00) e WC da Caixa da Música / Caixa de 

Brinquedos (que reabrem no domingo para as crianças às 14h00). --------------------------------------------------------  

LISTAGEM DAS DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 15: 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proces

so 
Titular 

Data do 

despach

o 

Tipo de operação Situação atual 

39/22 Maria Cristina Ribas M. Nunes Costa 26-jul-22 reconstrução de moradia  

instruir corretamente o 

processo 

19/21 Dalila Nogueira Rodrigues 26-jul-22 denuncia de obra ilegal informar o denunciante  

98/22 

Carla Cristina Barbosa 

Pereira 26-jul-22 pedido d certidão arquivar pedido 

2/22 Ana Lúcia Abreu Sousa 27-jul-22 

licenciamento de 

peixaria 

deferido pedido de 

utilização 

20/22 António Cunha - CCH 1-ago-22 pedido de vistoria marcação de vistoria 

15/22 Manuel Ribeiro Cabral 27-jul-22 construção de moradia 

aprovado projeto 

de arquitetura 

3/22 

Santos da Cunha 

Fernandes 27-jul-22 construção de moradia 

aprovado projeto 

de arquitetura 

35/22 

Eduardo Cândido Garcia 

Nogueira 27-jul-22 construção de moradia 

aprovado projeto 

de arquitetura 

37/22 

Maria Rosa Alves G. 

calheiros 27-jul-22 construção de moradia 

aprovado projeto 

de arquitetura 

38/22 

Fábrica da Igreja P. S. P. 

Castanheira 27-jul-22 legalização de arrumos 

aprovado projeto 

de arquitetura 

36/22 

Américo Carlos 

Fernandes Pinto 27-jul-22 construção de moradia 

aprovado projeto 

de arquitetura 

33/22 

Carlos Alberto Pereira de 

Brito 27-jul-22 construção de moradia 

aprovado projeto 

de arquitetura 

113/22 

Ordem Cúmplice, 

unipessoal 27-jul-22 

pedido de número de 

polícia 

atribuído o n.º de 

polícia 

114/22 

José Arlindo Amorim O. 

Sargento 27-jul-22 

obras de escassa 

relevância urbanística.  

informar o 

requerente 

109/22 

José Vitor Lourenço de 

Sousa 27-jul-22 

pedido de número de 

polícia 

atribuído o número 

de polícia 

18/22 

Maria Manuela Oliveira 

G. Pereira 27-jul-22 pedido de vistoria 

comunicado o 

indeferimento do 

pedido 

15/22 

Maria Alexandra Portugal 

A. Barros 27-jul-22 pedido de vistoria 

comunicado o 

indeferimento do 

pedido 
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89/22 

Maria Susana Almeida 

Matos Torres 27-jul-22 pedido de certidão 

comunicado o 

indeferimento do 

pedido 

21/22 

Armando Portela 

Lavandeira 27-jul-22 pedido de vistoria 

deferido pedido de 

utilização 

25/22 

Márcio José Barbosa 

Brandão 15-jul-22 pedido de vistoria 

marcação de 

vistoria 

61/19 Luis Carlos Oliveira Silva 1-ago-22 construção de moradia 

deferido pedido de 

utilização 

34/22 

Carlos Manuel Sousa 

Barbosa 1-ago-22 ampliação de moradia 

deferido pedido de 

utilização 

52/22 João Vaz de Oliveira 1-ago-22 

solicita verificação de 

legalidade 

informar o 

requerente 

4/20 

João Manuel Cunha 

Mendes 28-jul-22 

licenciamento de 

oficina 

prorrogação de 

prazo de alvará 

57/19 José Luis Alves Pereira 22-jul-22 construção de moradia 

prorrogação de 

prazo de alvará 

115/22 

Centro Interparoquial de 

Mozelos, Padornelo e 

Parada 1-ago-22 inspeção a elevador 

solicitada inspeção 

ao IEP 

48/21 

Maria Emilia Alves 

Pereira 27-jul-22 construção de anexo 

deferido pedido de 

licenciamento 

118/22 

Carla Cristina Barbosa 

Pereira 27-jul-22 pedido de certidão 

emitida a certidão 

solicitada  

117/22 

Santa Casa M. P. de 

Coura 27-jul-22 pedido de certidão 

emitida a certidão 

solicitada  

51/22 

Luis Alberto Moreira O. 

Maia 27-jul-22 pedido de certidão 

emitida a certidão 

solicitada  

103/22 José Amorim da Costa 27-jul-22 pedido de certidão 

emitida a certidão 

solicitada  

84/21 

Anabela Calheiros 

Montenegro 27-jul-22 pedido de certidão 

emitida a certidão 

solicitada  

107/22 Abilio da Cunha 27-jul-22 pedido de certidão 

emitida a certidão 

solicitada  

20/22 Alves e Mata 27-jul-22 construção de edifício 

pedido parecer a 

entidades 

exteriores 

17/22 

Janine da Mata Azevedo 

Soares 1-ago-22 

reconstrução de 

moradia  

deferido pedido de 

licenciamento 

36/21 

Álvaro Caetano Lopes 

Pinto Cunha 27-jul-22 ampliação de moradia 

deferido pedido de 

licenciamento 

32/22 

Anabela brito Alves 

Martins 27-jul-22 ampliação de moradia 

deferido pedido de 

licenciamento 

44/21 

Maria Isabel Barros A. 

Gonçalves 27-jul-22 ampliação de moradia 

deferido pedido de 

licenciamento 

26/22 Páginas Pacatas 26-jul-22 

reconstrução de 

moradia  

deferido pedido de 

licenciamento 

45/21 

Tatiana Coelho 

Rodrigues 26-jul-22 construção de moradia 

deferido pedido de 

licenciamento 

20/19 

Maria Graça Rocha Silva 

Pathiaux 1-ago-22 

reconstrução de 

moradia  

emitir alvará de 

construção  

1/11 Kyaia 27-jul-22 construção de edifício 

emitir alvará de 

construção  

31/22 Maria Noémia dos Anjos 1-ago-22 

legalização de 

construção 

emitir alvará de 

utilização 
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27/21 

Hélder Filipe Gonçalves 

Barbosa 27-jul-22 construção de moradia 

emitir alvará de 

construção  

18/22 

António Eduardo 

Cerqueira Pereira 27-jul-22 ampliação de moradia 

emitir alvará de 

construção  

39/22 

Maria Cristina Ribas M. 

Nunes Costa 26-jul-22 

reconstrução de 

moradia  

instruir 

corretamente o 

processo 

19/21 

Dalila Nogueira 

Rodrigues 26-jul-22 denúncia de obra ilegal 

informar o 

denunciante  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento das decisões tomadas pelo Presidente da Câmara no 

âmbito da delegação de competências da Câmara Municipal na sua reunião 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 


