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Ata n.º 24/2017 da reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro de 2017 iniciada às 10h30m e 

concluída às 12h50. 
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=ABERTURA= 

No dia vinte e oito do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, no edifício dos Paços do Município 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, Vítor Manuel Rosas da Silva e 

Sérgio de Sousa Caselhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior da Divisão Administrativa e 

Financeira 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, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade justificar a falta da vereadora Maria José Brito 

Lopes Moreira, por doença. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO= 

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

=PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA= 

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

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 23/2017, da reunião ordinária de 14-11-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 23/2017, da reunião ordinária de 14-11-2017. ---------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 24-11-2017, que 

acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  

Vice-presidência (tempo inteiro) 200,00€ duzentos euros 

Vereadora (tempo inteiro)I 200,00€ duzentos euros 

Vereador (meio tempo) 100,00€ cem 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: 5.289,91€ cinco mil duzentos e oitenta e nove euros e noventa e um 

cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 72.814,00€ setenta e dois mil oitocentos e catorze euros 

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) 585.709,29€ quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e nove euros e 

vinte e nove cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)  4.692,92€ quatro mil seiscentos e noventa e dois euros e noventa e dois 

cêntimos 

Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 
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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) 5.354,91€ cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e noventa e 

um cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 44.597,15€ quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete euros e 

quinze cêntimos 

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) 764,16€ setecentos e sessenta e quatro euros e dezasseis 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) 4.546,93€ quatro mil quinhentos e quarenta e seis euros e noventa e 

três cêntimos 

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

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4.898,14€ quatro mil oitocentos e noventa e oito euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6.293,18€ seis mil duzentos e noventa e três euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 4.873,14€ quatro mil oitocentos e setenta e três euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 10.635,64€ dez mil, seiscentos e trinta e cinco euros e sessenta e quatro 

cêntimos 

Conta n.º0045/40285632054 (CCAM) 1.656,59€ vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e seis euros e 

cinquenta e nove cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5.807,15€ cinco mil oitocentos e sete euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 25.268,76€ vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e oito euros e setenta 

e seis cêntimos 

= CONTRATAÇÃO PÚBLICA= 

MEANDROS DO COURA - PERCURSO INTERPRETATIVO AO LONGO DO RIO COURA – 23/16_E 

PONTO 02 - Apreciação, discussão e votação da proposta de decisão relativa à apresentação de Lista de 

Erros e Omissões no âmbito do Concurso Público da Empreitada “Meandros do Coura – Percurso 

Interpretativo ao longo do Rio Coura – 23/16_E, de acordo com a informação técnica a seguir transcrita:”. 

 --------- “Erros e Omissões do Caderno de Encargos ------------------------------------------------------------------------------  

(artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, adiante 

designado CCP) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Relativamente ao concurso público em epígrafe e dando seguimento ao estipulado no CCP, no seu artigo 

61º, foram apresentadas pelos interessados listas com a identificação de Erros e Omissões do Caderno de 

Encargos, a saber: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Cândido José Rodrigues, SA -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Agostinho Malheiro Coelho – Construções, Lda. -----------------------------------------------------------------------------  

 --------- As listas foram enviadas dentro do prazo previsto e de acordo com o n.º 2 do artigo 61.º do CCP e seguem 

em anexo à presente informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Apreciação da lista de erros e omissões ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- As listas de Erros e Omissões apresentadas foram analisadas pelo Júri do Procedimento, nomeado em 

03/04/2017 por deliberação da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Por unanimidade, conclui o Júri do Procedimento o seguinte: ------------------------------------------------------------  

 --------- Artigo 1.1: "Especificar quantidade a aplicar." --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: 1 unidade. A unidade deste artigo foi corrigida para un no mapa de quantidades. -------------------  
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 -------- Artigo 1.3.1: "Solicitamos o envio de pormenores das placas, bem como das normas de publicidade do 

NORTE2020". -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Anexa-se o pormenor desenhado na pasta “PecasDesenhadas” 

(Pormenor_Artigo1_3_1_PainelTemporario). -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 1.3.2: "Solicitamos o envio de pormenor das placas, que não se encontram nas peças desenhadas, 

bem como a indicação do lettering a imprimir nas mesmas." -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Anexa-se o pormenor desenhado na pasta “PecasDesenhadas” 

(Pormenor_Artigo1_3_2_PainelPermanente). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 2.2.2.1: “Solicitamos o envio de perfil tipo do pavimento com a indicação da estrutura do pavimento, 

com as dimensões/espessuras por camada.”-------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------         “Especificar espessura do pavimento e referência do produto inorgânico a aplicar.” -------------------  

 -------- Resposta: Anexa-se o pormenor desenhado na pasta “PecasDesenhadas” (Pavimento B em “160 

MEA_PE_ARQ_00.DXF”).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os demais detalhes sobre o mesmo encontram-se especificados no capítulo 2 das Condições Técnicas 

Especiais (adiante designado CTE) - LEVADAS, TRILHOS, CAMINHOS, CLAREIRAS, ALTIPLANOS, ponto 2.2.2 

- Pavimento simples em solo e brita/saibro compactados - tipo B. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá considerar-se uma espessura do pavimento não inferior a 15 cm - brita granítica com granulometria 

de 15 a 20 mm. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 2.2.3: “Solicitamos o envio de perfil tipo do pavimento com a indicação da estrutura do pavimento, 

com as dimensões/espessuras por camada.”-------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------    “Especificar espessura do pavimento e referência do produto inorgânico a aplicar”.---------------------------  

 -------- Resposta: Anexa-se o pormenor desenhado na pasta “PecasDesenhadas” (pavimento C e D em “160 

MEA_PE_ARQ_00.DXF”). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os demais detalhes sobre o mesmo encontram-se especificados no capítulo 2 do CTE - LEVADAS, 

TRILHOS, CAMINHOS, CLAREIRAS, ALTIPLANOS, ponto 2.2.3 - Pavimentos em solo e brita/saibro compactados 

com guia em granito - tipo C. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deverá considerar-se uma espessura do pavimento não inferior a 15 cm - brita granítica com granulometria 

de 15 a 20 mm.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 2.2.4: "Solicitamos o envio de perfil tipo do pavimento com a indicação da estrutura do pavimento, 

com as dimensões/espessuras por camada.”  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------     “Acabamento a areia ou a traço seco”. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Anexa-se o pormenor desenhado na pasta “PecasDesenhadas” (pavimento E em 

“161 MEA_PE_ARQ_00.DXF”). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os demais detalhes sobre o mesmo encontram-se especificados no capítulo 2 do CTE - LEVADAS, 

TRILHOS, CAMINHOS, CLAREIRAS, ALTIPLANOS, ponto 2.2.5 - Pavimentos em granito – calçada de granito 

rústica e canalete de escoamento - tipo E. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O acabamento deverá ser semelhante ao do percurso em calçada já existente, em areia/solo.  ---------------  

 -------- Artigo 2.2.5: “Solicitamos o envio de perfil tipo do pavimento com a indicação da estrutura do pavimento, 

com as dimensões/espessuras por camada.”-------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------     “Pormenor deste pavimento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: Anexa-se o pormenor desenhado na pasta “PecasDesenhadas” (pavimento F em 

“161 MEA_PE_ARQ_00.DXF”). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- Os demais detalhes sobre o mesmo encontram-se especificados no capítulo 2 do CTE - LEVADAS, 

TRILHOS, CAMINHOS, CLAREIRAS, ALTIPLANOS, ponto 2.3.2 - Pavimento em blocos de granito (40x20cm) - 

tipo F.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Artigo 3.1.1: "Quantificação de nº de degraus a aplicar." ------------------------------------------------------------------  

 ---------    "De acordo com o ponto 7 do Artº 43 do CCP "O conteúdo obrigatório dos elementos referidos nos n.ºs 

1 e 3 é fixado por portaria do ministro responsável pela área das obras públicas". O que remete para a Portaria 

701-H/2008, nomeadamente o artigo 7º, ponto 2, "se outras condições não forem fixadas no contrato, o projeto de 

execução inclui, além de outros elementos: c) medições e mapas de quantidades de trabalhos, dando a indicação 

da natureza e quantidade dos trabalhos necessários para a execução da obra". Tendo em conta os artigos 

mencionados, a medição por vg não cumpre a legislação, nem permite aos candidatos a atribuição de um preço 

correto." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: A unidade deste artigo foi corrigida para un no mapa de quantidades. ---------------------------------  

 --------- Mais se esclarece: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - O artigo refere-se a todo o conjunto de 1 (uma) escada completa.  ---------------------------------------------------  

 --------- - Deve ser acrescentado no documento CTE, capitulo 3. ESCADAS, subcapítulo 3.1 Escadas Metálicas, a 

alínea l), com a seguinte descrição: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “l) Para a avaliação do número de elementos que compõem a escada, com todas as suas características e 

medidas, deve ser cruzada a leitura dos desenhos gerais e de pormenor da FOLHA 135_MEA_PE_ARQ_01 (no 

referido desenho é também possível aferir o número de degraus da escada) com as definições apontadas nos 

Cadernos de Especificações Técnicas Gerais e Específicas.” ----------------------------------------------------------------------  

 --------- Artigo 6.2.1.1: "Solicitamos o pormenor do murete para aferirmos a dimensão da fundação a considerar."-  

 --------- Resposta: Deve-se considerar para a execução da fundação o seguinte: fundação composta por 

argamassa de cimento com traço 1:4 e altura de 200mm. ---------------------------------------------------------------------------  

 --------- Artigo 6.3.1.1: "Solicitamos a espessura do lajeado" -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: Espessura do lajeado de 200mm (peças de dimensões máx. de 200mm espessura x 1000mm 

de comprimento x 400mm de largura). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Artigo 6.3.1.2: "Solicitamos a espessura do lajeado" -----------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: Espessura do lajeado de 200mm (peças de dimensões máx. de 200mm espessura x 1200mm 

de comprimento x 500mm de largura). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Artigo 6.4: "Qual o tipo de madeira a considerar e qual o tratamento necessário” ----------------------------------  

 --------- “Qual o tratamento a considerar?" ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: O tratamento geral do soalho deverá compreender a fixação e/ou pregagem de tábuas soltas e 

substituição de tábuas degradadas ou inexistentes, devendo ainda ser considerada a raspagem/limpeza de toda 

a superfície como preparação para a aplicação do óleo queimado previsto no artigo 6.7.2. -------------------------------  

 --------- Deverá ser considerado "pinho tratado" em autoclave. ---------------------------------------------------------------------  

 --------- Artigos 6.7.2.1 a 6.7.2.10: "De acordo com o ponto 7 do Artº 43 do CCP "O conteúdo obrigatório dos 

elementos referidos nos n.ºs 1 e 3 é fixado por portaria do ministro responsável pela área das obras públicas". O 

que remete para a Portaria 701-H/2008, nomeadamente o artigo 7º, ponto 2, "se outras condições não forem 

fixadas no contrato, o projeto de execução inclui, além de outros elementos: c) medições e mapas de quantidades 

de trabalhos, dando a indicação da natureza e quantidade dos trabalhos necessários para a execução da obra". 

Tendo em conta os artigos mencionados, a medição por vg não cumpre a legislação, nem permite aos candidatos 

a atribuição de um preço correto.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Quantidade a considerar?" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: as unidades destes artigos foram corrigidas para un no mapa de quantidades. ----------------------  
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 -------- Mais se esclarece:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Devem ser acrescentadas no documento CTE, capitulo 6. ENGENHO, subcapítulo 6.7 Outros, ponto 6.7.1 

Serra hidráulica, as alíneas e descrições a seguir indicadas e correspondentes aos artigos anteriormente referidos: 

 -------- Artigo 6.7.2.1: “c) Devem ser consideradas vigas de laje de piso com a secção de 200x200mm e 4500mm 

de comprimento (nas 4 faces) e devem ser consideradas 9 unidades a executar.” ------------------------------------------  

 -------- Artigo 6.7.2.2: “d) A execução deste trabalho compreende 94m2 de soalho (a medição considera ambas as 

faces).” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 6.7.2.3: “e) A porta tem uma área de 4.50m2 (a medição considera ambas as faces).”-------------------  

 -------- Artigo 6.7.2.4: “f) O portão tem uma área de 19m2, e inclui padieira/frechal (a medição considera ambas 

as faces do portão e todas as faces da padieira/frechal).” --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 6.7.2.5: “g) As portadas têm uma área total de 7m2 (a medição considera 4 portadas em ambas as 

faces).” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 6.7.2.6: “h) A fachada Este tem uma área de 22m2 (a medição considera a face interior e exterior).” 

 -------- Artigo 6.7.2.7: “i) A fachada Sul tem uma área de 39m2 (a medição considera a face interior e exterior).”--  

 -------- Artigos 6.7.2.8: “j) A fachada Oeste tem uma área de 24m2 (a medição considera a face interior e exterior).” 

 -------- Artigo 6.7.2.9: “l) A estrutura de telhado e asnas compreende uma área total de 161m2 (a medição 

considera a área aproximada das faces das asnas e a área de telhado na sua face interior e face sob as telhas, 

sendo o telhado composto por madres, varas, ripas, frechais).” -------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 6.7.2.10: “m) Uma serra hidráulica completa deve ser composta por todas as suas peças móveis e 

fixas, nomeadamente: serra, fusis, chumaceira, pombas, testeiros, roda dentada, carreta e rolos, cambo, bielas, 

sanfona, roda-de-pás, espigões, etc.).” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 6.8: "Especificar a espessura da parede para reconstrução." ---------------------------------------------------  

 -------- Resposta: A parede tem uma espessura aproximada de 660mm. ------------------------------------------------------  

 -------- Artigo 6.9.7: "De acordo com o ponto 7 do Artº 43 do CCP "O conteúdo obrigatório dos elementos referidos 

nos n.ºs 1 e 3 é fixado por portaria do ministro responsável pela área das obras públicas". O que remete para a 

Portaria 701-H/2008, nomeadamente o artigo 7º, ponto 2, "se outras condições não forem fixadas no contrato, o 

projeto de execução inclui, além de outros elementos: c) medições e mapas de quantidades de trabalhos, dando 

a indicação da natureza e quantidade dos trabalhos necessários para a execução da obra". Tendo em conta os 

artigos mencionados, a medição por vg não cumpre a legislação, nem permite aos candidatos a atribuição de um 

preço correto." -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Resposta: a unidade deste artigo foi corrigida para un no mapa de quantidades. ---------------------------------  

 -------- Mais se esclarece: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Deve ser acrescentado no documento CTE, capitulo 6. ENGENHO, o subcapítulo 6.8 Estruturas de 

madeira, ponto 6.8.1, alínea a), com a seguinte descrição: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- “a) Para a execução deste trabalho deve ser considerado todo o reforço generalizado de ligações entre 

elementos existentes e entre elementos novos e existentes, de acordo com as peças desenhadas, sendo 

considerados 50 nós, ou seja, um total de 50 ligações entre diferentes elementos estruturais.” --------------------------  

 -------- Artigo 8.1.1: "No pormenor, o marco apresenta-se com parte enterrada, e no mapa de quantidades refere 

pousado no solo. Definir o pretendido, e se for enterrado ver quanto enterra, e se for pousado, definir como fixa."  

 -------- Resposta: O marco é para ser enterrado, com uma fundação constituída em argamassa de cimento de 

traço 1:4, sem armadura e com uma altura de 300mm. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Anexa-se o pormenor desenhado na pasta “PecasDesenhadas” (FOLHA 180_MEA_PE_ARQ_00). --------- Mais 

se esclarece:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------- - Deve ser acrescentado no documento CTE, capitulo 8. SINALÉTICA, subcapítulo 8.1 Marcos de betão, a 

alínea e), com a seguinte descrição: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “e) A medida correspondente à altura de 500mm, deve ser considerada como altura livre (ou seja, acima 

do solo). Sendo assim o marco deve ter uma altura total de 800mm.” -----------------------------------------------------------  

 --------- Artigo 8.1.2: “Dimensão da fundação pretendida”. --------------------------------------------------------------------------  

 --------- Resposta: A sapata deve ter 1,80x1,50m em planta, 0,35m de altura e armadura superior e inferior de 

varões de 12mm afastados de 0,15m em ambas as direções (malha quadrada). Considera-se esta dimensão como 

máxima, pois a mesma deverá ser adaptada ao local selecionado para o efeito. ---------------------------------------------  

 --------- Omissão: "Qual o esquema de pintura a considerar para estrutura metálica à vista?".----------------------------  

 --------- Resposta: Não se trata de uma omissão. --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Dependendo do elemento em questão, o esquema de pintura está descriminado ou nas peças desenhadas 

do Projeto de Estabilidade e respetivo Caderno de Condições Técnicas ou no Caderno de Condições Técnicas do 

Projeto de Arquitetura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Para elementos estruturais: -------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o Projeto de Estabilidade:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

“PINTURA ESQUEMA ELEMENTOS NÃO SUBMERSOS --------------------------------------------------------------------------  

- Decapagem a jato abrasivo grau Sa 2(1/2) --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Camada de Primário anticorrosivo epoxy em Zinco - 90% na película seca - de dois componentes 50mµ 

- 2 Demãos de esmalte de acabamento de poliuretano alifático - 2x50 µ --------------------------------------------------------  

Deve ainda confrontar-se com o Capítulo 03.5 das condições Técnicas do Projeto de Estabilidade. 

ii) Para elementos não estruturais: -------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o capítulo 5 das Condições Técnicas do Projeto de Arquitetura: ---------------------------------------------  

h) A guardas devem ser tratadas e pintadas de acordo com o seguinte esquema: -------------------------------------------  

-Decapagem a jato abrasivo grau Sa 2(1/2) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-Camada de primário anticorrosivo epoxy em Zinco - 90% na película seca – de dois componentes 50mµ -----------  

-Duas demãos de esmalte de acabamento de poliuretano alifático - 2 x 50 µ --------------------------------------------------  

- Pintura de elementos submersos (Guardas P14.1; P14.2; P14.3): --------------------------------------------------------------  

-Decapagem a jato abrasivo grau Sa 2(1/2) ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-Camada de primário anticorrosivo epoxy em Zinco - 90% na película seca – de dois componentes 50mµ -----------  

-Duas demãos de acabamento epoxy com alto teor em sólidos - 2 x 125 µ” ---------------------------------------------------  

 --------- Informa-se ainda o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - As unidades dos seguintes artigos foram corrigidas para un no mapa de quantidades: -------------------------  

 --------- - Artigos 1.2, 6.1.2, 6.1.4, 6.7.1 e 7.1.2. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - A título de esclarecimento deve ser acrescentado no documento CTE capitulo 6. ENGENHO, no 

subcapítulo 6.5 Telhas, a alínea c), com a seguinte descrição: --------------------------------------------------------------------  

 --------- “a) Fornecimento e aplicação de ripas em madeira de pinho tratado de secção 25x35mm2, incluindo todos 

os trabalhos necessários (medição em planta).” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Como resultado do acima exposto, foram corrigidas unidades no mapa de quantidades, que segue em 

anexo em formato excel e pdf (alterações a cor azul). --------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Mais se refere que as alterações em causa não se refletem no preço base do procedimento e tão pouco se 

referem a aspetos fundamentais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Anexam-se ainda peças desenhadas que complementam os respetivos projetos para ser possível uma 

melhor compreensão dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Prazo de entrega de propostas -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Júri do Procedimento lembra que o prazo de apresentação de propostas se encontra suspenso desde o 

termo do seu quinto sexto até à publicitação da decisão sobre as listas dos Erros e Omissões, que se prevê ter 

lugar no dia 29/11/2017, conforme previsto no artigo 61º do CCP. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo aos esclarecimentos agora prestados, propõe o Júri do Procedimento que o prazo de 

apresentação de propostas seja ainda prorrogado, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 64º do CCP. ------------  

 -------- O prazo de apresentação das propostas terminará no dia 07/12/2017, às 17h00m.--------------------------------  

 -------- Conclusão -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o n.º 2 do artigo 13.º do Programa de Procedimento, deve o Órgão competente para a 

decisão de contratar pronunciar-se sobre a decisão relativa aos Erros e Omissões identificados pelos interessados, 

com base na informação técnica descrita anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim e face ao exposto, o Júri do Procedimento propõe, por unanimidade:-----------------------------------------  

 -------- - A aprovação da decisão acima relativa às listas de Erros e Omissões apresentadas pelos interessados e 

a sua publicitação na plataforma eletrónica; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - A não alteração do preço base de 319 872,49 € (acrescido de IVA à taxa em vigor); ----------------------------  

 -------- - O novo prazo de entrega das propostas, 17h00m, do dia 07/12/2017 e a sua publicitação no Diário da 

República. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, com base na informação técnica transcrita da lista de 

Erros e Omissões, apresentada pelo júri do procedimento, no âmbito do concurso público da empreitada 

“Meandros do Coura – Percurso Interpretativo ao longo do Rio Coura – 23/16_E, aprovar a decisão relativa 

às listas de erros e omissões apresentadas pelos interessados e a sua publicitação na plataforma 

eletrónica, a não alteração do preço base de € 319 872,49 (trezentos e dezanove mil oitocentos e setenta e 

dois euros e quarenta e nove cêntimos, acrescido de IVA à taxa em vigor; o novo prazo de entrega de 

propostas: 17h00m do dia 07-12-2017 e a sua publicitação no Diário da República. ---------------------------------  

FAIXAS DE REDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL – 2ª FASE - MINUTA  

PONTO 03: Ratificação de aprovação da minuta do contrato do procedimento efetuado por concurso 

público para a “Prestação de Serviços de Criação de Faixas de Redução de Combustível - 2ª fase”. ---------  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar a aprovação da minuta do contrato do procedimento efetuado 

por concurso público para a “Prestação de Serviços de Criação de Faixas de Redução de Combustível - 2ª 

fase, que se anexa á presente ata como seu documento e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------  

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de delegação da competência de autorização de 

assunção de compromissos plurianuais, ao abrigo do n.º3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, N.º 3 DO ARTIGO 6.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE JUNHO, REPUBLICADA PELA LEI N.º 

22/2015 DE 17 DE MARÇO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- - o regime previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), que estabelece as regras aplicáveis à 

assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas;  ----------------------------------------  

 -------- - as alterações introduzidas pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março à citada Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

designadamente o número 3 do art.º 6.º, onde agora se lê: “Nas situações em que o valor do compromisso 
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plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, a competência referida na alínea c) do n.º1 pode ser delegada no presidente de câmara.”  -----------------  

 --------- Deste modo, propõe-se: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - que a Assembleia Municipal delibere no sentido de delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

competência para a autorização prévia de compromissos plurianuais, nas situações em que o valor do 

compromisso é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho (€ 99.759, 58), de forma a tornar mais céleres os procedimentos que envolvam a assunção de tais 

compromissos plurianuais, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 

redação atual;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - que a presente deliberação produza efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2018 até 31 de Dezembro de 

2018. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Informa-se que:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - a assunção de compromissos plurianuais a coberto da delegação que ora se propõe, só poderá fazer-se 

quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos 

previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de 

despesas;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da qual 

constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da delegação que ora se propõe”.  -----------------------  

 --------- “A Câmara Municipal, mediante a informação transcrita, tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, propor que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  que a Assembleia Municipal delibere no sentido de delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

competência para a autorização prévia de compromissos plurianuais, nas situações em que o valor do 

compromisso é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho (€ 99 759,58), de forma a tornar mais céleres os procedimentos que envolvam a 

assunção de tais compromissos plurianuais, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, na redação atual; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - que a presente deliberação produza efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2018 e até 31 de Dezembro 

de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=DELIBERAÇÕES DIVERSAS= 

OPÇÕES DE PLANO E ORÇAMENTO, MAPA DE PESSOAL, EMPRÉSTIMO, PARA 2018 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação da proposta de Orçamento e votação de proposta dos 

documentos das Opções do Plano e Orçamento, que inclui o Mapa de Pessoal nos termos do nº 4, artigo 

29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o ano de 2018, bem como a autorização para proceder à 

contração de um empréstimo de curto prazo, para acorrer a dificuldades de tesouraria, no ano de 2018, 

previsto no nº 1 do artigo 50º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, no montante que respeita os limites 

fixados no nº 5 do art.º55 º da referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O presidente da Câmara referiu que o orçamento para o ano de 2018 permite traçar com rigor a imagem 

da gestão e do projeto de desenvolvimento que esta Câmara tem para Paredes de Coura. Dele ressalta o 

investimento necessário de reabilitação da Escola Secundária que representa aproximadamente metade do valor 

do Plano Plurianual de Investimentos. Esta medida dá corpo à convicção de que é pelo investimento na educação, 

na cultura e no conhecimento que se prepara o futuro. ------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Depois de discutidos os documentos e prestados os esclarecimentos solicitados, as Opções do 

Plano e Orçamento, no valor de € 14 549 763,00 (catorze milhões quinhentos e quarenta e nove mil 
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setecentos e sessenta e três euros) e o Mapa de Pessoal nos termos do nº 4, artigo 29º da Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, para o ano de 2018, foram submetidos à votação, tendo sido aprovados, por unanimidade. 

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização para proceder à contração de um 

empréstimo de curto prazo, no valor de € 300 000,00 (trezentos mil euros), para acorrer a dificuldades de 

tesouraria, no ano de 2018”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter os documentos aprovados aos membros da 

Assembleia Municipal, em cumprimento do nº 1, do art. 45º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro”.-------------  

ARS – NORTE, IP – PARECER PARA TURNOS DE FARMÁCIAS 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação do pedido de parecer da proposta da ARS sobre os turnos 

das farmácias do concelho de Paredes de Coura, que a seguir se transcreve e de acordo com 

documentação que se anexa à presente ata e dela faz parte integrante. --------------------------------------------------  

“A Portaria nº 277/2012 de 12 de setembro (em anexo) define o horário padrão de funcionamento das farmácias 

de oficina, regula o procedimento de aprovação e a duração, execução, divulgação e fiscalização das escalas de 

turnos, entre outros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o determinado no nº 2 do artigo 3º da referida Portaria “A ARS solicita, à Câmara Municipal 

territorialmente competente, parecer sobre a proposta, que deve ser emitido até ao dia 30 de outubro”. --------------  

 -------- Neste enquadramento, remetemos a V.ª Ex.ª a escala de turnos referente ao vosso concelho (em anexo), 

para que V.ª Ex.ª se digne providenciar pela emissão e envio de parecer, até ao próximo dia 27 de novembro, , 

para os endereços directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt e aiferreira@arsnorte.min-saude.pt. ---------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável à escala das farmácias do concelho de 

Paredes de Coura, relativamente ao concelho de Paredes de Coura, para vigorar no ano de 2017, solicitado 

pela ARS Norte, IP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PEDIDO DE REDUÇÃO DE TAXAS DE TERRADO NA FEIRA 

PONTO 07 - Apreciação, discussão e votação de requerimentos de associação de feirantes e da Associação 

de Feiras e Mercados da Região Norte, para redução no valor das taxas de ocupação de terrado na feira 

municipal, com os seguintes teores: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Vimos pelo presente, apresentar os nossos parabéns pela vitória obtida nas ultimas autárquicas, esperando e 

desejando um feliz mandato, repleto de sucessos, vitórias e objetivos concretizados. --------------------------------------  

A nossa associação, já sendo conhecida desse Município e de V. Exa. vem igualmente aproveitar a oportunidade 

para pedir que não se esqueçam dos feirantes, que não se esqueçam das feiras, antes que se lembrem que é lá 

que acorre o povo, os nossos/vossos munícipes e os feirantes que querem recebê-los, tratá-los e servi-los bem! -  

Nem sempre é fácil, nem sempre as condições o permitem, por nós fica sempre o esforço e o empenho! Por nós 

fica a garantia de que as feiras sendo parte do património da nossa cultura tudo faremos para as manter. ----------  

Posto isto, e sem mais rodeios, não vamos expor o chorrilho das dificuldades que a classe sente, pois cremos 

serem já do V/ conhecimento, vamos antes pedir a v/ ajuda, o v/ apoio. --------------------------------------------------------  

Não pedimos subsídios, não pedimos isenções, pedimos apenas que estejam atentos ao sector e às suas 

necessidades, sendo certo que se torna imprescindível uma redução no montante das taxas aplicadas aos feirantes 

e aos operadores de mercados. É o que pedimos e para o qual aguardamos a v/ atenção, deferindo ao requerido. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, renovar a redução do valor das taxas aplicáveis aos 

feirantes que exercem a sua atividade na feira quinzenal deste concelho de Paredes de Coura, em 15% 

(quinze por cento), para o ano de 2018, a título excecional, pelo impacto que esta medida possa ter na 

continuidade da realização das feiras”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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COMPARTICIPAÇÂO DE DESPESAS NO PROLONGAMENTO DE HORÁRIO 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação do pedido do Centro Interparoquial e Social de Mozelos, 

Padornelo e Parada para comparticipação de despesas para prolongamento de horário. --------------------------  

“Como é do conhecimento de V. Ex.: o Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada faz o 

prolongamento escolar do JI de Mozelos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais uma vez, no ano letivo 2017/2018 apenas nos foi atribuído em protocolo o subsídio de meia sala. No entanto, 

a responsabilidade do prolongamento escolar continua a ser do Centro Interparoquial, não chegando o subsídio 

atribuído para fazer face às nossas despesas.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Durante o ano letivo, as crianças têm sempre o material necessário para as atividades a realizar no prolongamento 

escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O custo desse material é suportado pela Instituição que como deve compreender torna-se pesado para o 

orçamento anual do Centro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, venho solicitar, uma vez mais a V. Ex. um subsídio anual de € 2 500,00, para podermos fazer face a esses 

custos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de subsídio ao Centro Interparoquial e Social de 

Mozelos, Padornelo e Parada, no valor de € 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros), para apoio 

complementar nas despesas com o prolongamento de horário escolar e atividades nas férias letivas do 

jardim-de-infância de Mozelos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADASPACO – PEDIDO DE APOIO 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação do pedido da ADASPACO para apoio financeiro das suas 

atividades, no ano de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A ADASPACO - Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Paredes de Coura, NIPC 502 644 982, sediada 

na Avenida Cónego Bernardo Chouzal, n° 37, Paredes de Coura solicita, no âmbito das suas atividades, apoio 

financeiro para as suas atividades, no montante de € 2 000,00, para arcar com os gastos das atividades no ano de 

2017. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa plano de atividades e memória descritiva das atividades a desenvolver no ano de 2017. -------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerando a atividade de interesse social que é desenvolvida, aprovar 

a proposta apresentada de atribuição do subsídio à ADASPACO - Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Paredes de Coura, no valor total de € 2 000,00 (dois mil euros), destinado a comparticipar nas 

despesas com a comemoração do aniversário da associação. ---------------------------------------------------------------  

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

3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2017 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação da proposta de 3ª Revisão dos documentos previsionais do 

ano de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A presente revisão não altera a receita nem a despesa, destina-se a adequar os projetos de investimento os 

cronogramas financeiros. De igual modo na receita foi inserida uma rubrica para cumprir uma orientação oriunda 

da DGAL, relativa à contabilização de rendimentos com origem no FAM, conforme mapas em anexo que ficam a 

fazer parte integrante desta ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a terceira revisão ao Orçamento da Receita do ano de 2017, 

destinada a adequar os projetos de investimento os cronogramas financeiros. De igual modo na receita foi 

inserida uma rubrica para cumprir uma orientação oriunda da DGAL, relativa à contabilização de 

rendimentos com origem no FAM, conforme mapas em anexo que ficam a fazer parte integrante desta ata 
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Mais foi deliberado submeter os documentos à apreciação discussão e votação da Assembleia Municipal.  

REVISÃO AO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação da proposta Revisão do Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente a proposta de Regulamento de Organização dos Serviços do Município de Paredes de Coura e 

respetiva proposta de Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Paredes de Coura, que se anexa 

à presenta ata e dela fica a fazer parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de regulamento de Organização dos 

Serviços do Município de Paredes de Coura e respetiva proposta de Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais de Paredes de Coura, que se anexa à presenta ata e dela fica a fazer parte integrante.  

Foi ainda deliberado, por unanimidade, submeter a proposta referida supra à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACORDOS DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação da proposta de distribuição de valores para a execução dos 

acordos de execução de delegação de competências nas juntas de freguesia. ----------------------------------------  

 -------- Sobre a delegação de competências --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê no art 133° a celebração de acordos de 

execução para a delegação de competências previstas no art. 132°; ------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal já vinha delegando nas juntas de freguesia do concelho a delegação 

da sua competência relativa à limpeza das vias municipais, com resultados positivos; -------------------------------------  

 -------- Propõe-se a manutenção da delegação da competência de limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros, prevista na alínea b) do nº 1 do art. 132°, da referida Lei, mediante a celebração de acordos de 

execução de acordo com a minuta anexa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o valor para a execução da delegação de competências ---------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal atribui a verba de 250 000,00 (duzentos e cinquenta mil euros) para 

a execução desta delegação de competências; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que esta Câmara continua a considerar prioritário o reforço no investimento de meios para 

as freguesias, dentro das condições económicas possíveis; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se a manutenção do valor atribuído para 250 000,00 euros anuais, a distribuir pelas freguesias e 

uniões de freguesias de acordo com os seguintes critérios, em cumprimento do n.º 1 do art. 135 da citada Lei, 

resumidos no mapa anexo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Atribuição de um valor de 2 000,00 euros a cada freguesia ou união de freguesias para despesas de 

funcionamento gerais, no âmbito da execução desta delegação de competências; ------------------------------------------  

 -------- 2 - Atribuição de um valor de 5 000,00 euros a cada freguesia e de 10 000,00 euros a cada união de 

freguesias para comparticipação na contratação de um cantoneiro de limpeza, assegurando a continuidade do 

funcionamento nos moldes das anteriores delegações de competências; ------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Atribuição do restante valor de € 113 000,00 euros, proporcionalmente à área, população e extensão da 

rede viária a limpar, para cada freguesia ou união de freguesias, com os coeficientes de ponderação de 0,3 para 

a área, 0,2 para a população e 0,5 para a extensão de rede viária. --------------------------------------------------------------  

 -------- Em anexo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Minuta de acordo de execução de delegação de competências;---------------------------------------------------------  

 -------- Mapa demonstrativo do cálculo e valor a atribuir a cada freguesia ou união de freguesias. ----------------------  
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A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de minuta de acordo de execução e 

os meios a atribuir às freguesias e uniões de freguesias relativos aos acordos de execução previstos no 

nº 1 do art.º 1330 da Lei 75/2013 de 12 de setembro e a sua submissão à Assembleia Municipal, para efeitos 

de autorização, nos termos da alínea m) do art.º 330 da referida Lei.-------------------------------------------------------  

CONDIÇÕES PARA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO PARA 2017 

PONTO 13 - Apreciação, discussão e votação da ata de abertura das propostas com as condições 

praticadas pelas instituições bancárias para a contração do empréstimo de curto prazo, no montante de 

€ 300 000,00, para o ano de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Às dezassete horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de novembro de 2017 reuniu a comissão para a 

abertura e análise das propostas para um empréstimo de curto prazo para o ano de 2018, no valor de 300 mil 

euros, nomeada por despacho do Presidente em 04/11/2016: ---------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vítor Paulo Gomes Pereira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Maria da Conceição Gonçalves Alves -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Teresa Cristina Costa Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apresentaram propostas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Caixa Geral de Depósitos  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Caixa Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco Santander Totta  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Millennium BCP  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco BPI  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não apresentaram propostas:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco BIC  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Novo Banco  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco Bilbao & Viscaya  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procedeu-se à abertura dos sobrescritos contendo as propostas, que foram rubricadas pelos membros da 

comissão de abertura, verificaram-se as seguintes condições:  -------------------------------------------------------------------  

1. Millennium BCP: taxa de juro de 1,25% acrescida de Euribor a 6 meses. Sujeito a comissão de gestão de 200 

euros, comissão de organização de 250 euros e comissão de imobilização de 0,10%;  ------------------------------------  

2. Caixa Geral de Depósitos: taxa de juro de 0,85% ao ano acrescida de uma componente variável, sempre que 

positiva, correspondente à média aritmética da Euribor a 12 meses (base 360 dias), apurada com referência ao 

mês imediatamente anterior ao do início de cada período de referência, arredondada à milésima. Isento de 

comissões  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Banco Santander Totta: Taxa variável correspondente à média aritmética simples das cotações diárias da 

Euribor a 12 meses do mês anterior ao período de contagem de juros, acrescida de um spread de 0,69%, sendo 

o indexante o valor mínimo a pagar. Isento de comissões ------------------------------------------------------------------  

4. Caixa Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste: taxa variável indexada à Euribor ao critério da edilidade, acrescida 

de um “spread” de 0,59%, sendo o indexante o valor mínimo a pagar. Sem comissões. -----------------------------------  

5. Banco BPI: taxa de juro de 0,85% ao ano, acrescida de uma componente variável correspondente à média 

aritmética da Euribor a 12 meses (baso 360 dias), apurada com referência ao mês imediatamente anterior ao do 

início de cada período de referência. Isento de comissões. -------------------------------------------------------------------------  
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A comissão considerou que as condições apresentadas pela Caixa Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste são as 

mais favoráveis, atendendo ao spread proposto e não existindo encargos com comissões, pelo que considera que 

lhe deve ser adjudicada a contratação do presente empréstimo. -----------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar a contratação do empréstimo de curto prazo até ao limite de 

€ 300 000,00 (trezentos mil euros), a iniciar na data da sua contratação (durante o ano de 2018) e com 

término em 31 de dezembro de 2018, destinado a fazer face a eventuais dificuldades de tesouraria, 

conforme disposto no nº 1, artº 50º, da lei nº 73/2013, de 3 de setembro, à Caixa Crédito Agrícola Mútuo do 

Noroeste, cujas condições são mais favoráveis atendendo ao spread proposto e isenção de encargos com 

comissões”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda deliberado, também por unanimidade, submeter a presente proposta de contração de empréstimo 

à apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal”. --------------------------------------------------------------  

=AÇÃO SOCIAL= 

REVISÃO DE PROCESSOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

PONTO 14 --: Apreciação, discussão e votação de pedidos de revisão de processos de Ação Social Escolar, 

para o ano letivo de 2017/18.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foram presentes os pedidos de revisão de escalão, constantes da seguinte tabela:  -----------------------------  

Requerente Aluno Escalão abono 

de família 

Proposta ASE 

Cátia Marina Jesus De Sousa 
Ferreira Beatriz Sousa Ferreira 3º Escalão B 
Cátia Marina Jesus De Sousa 
Ferreira Francisca Sousa Ferreira 3º Escalão B 
Ermelinda Neves Maciel Alexandre Maciel Cruz 3º Escalão Aº 

Tem em anexo as informações sociais do Serviço de Ação Social, que se anexam a esta ata e dela ficam a fazer 

parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa transcrito, relativo aos pedidos de revisão de 

processos de Ação Social Escolar para o ano letivo de 2017/18, conforme as informações, emitidas pelo 

Gabinete de Ação Social do Município, que se anexam a esta ata como documentos e dela ficam a fazer 

parte integrante”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

 -------- No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ------------------------  

=ENCERRAMENTO= 

 -------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  

 


