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Ata n.º 25/2017 da reunião ordinária realizada no dia 12 de dezembro de 2017 iniciada às 10h30m e 

concluída às 11h30m. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia doze do mês de dezembro 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, Maria José Brito Lopes Moreira, 

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

=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 24/2017, da reunião ordinária de 28-11-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 24/2017, da reunião ordinária de 28-11-201. -----------------   

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 07-12-2017, 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: 5 499,45€ cinco mil quatrocentos e noventa e nove euros e quarenta e 

cinco 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 

Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 

cêntimos  
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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) 1 635,64€ 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 

 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ESPAÇO URBANO ENVOLVENTE – 28/17_E 

PONTO 02 - Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura de procedimento, por concurso 

público, da empreitada de “Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17_E”, 

conforme Programa de Procedimento e Caderno de Encargos e informação que se transcreve: ----------------  

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

- A notória necessidade de intervenção no edifício do Mercado Municipal, por apresentar graves sinais de 

abandono e degradação, bem como reabilitar o espaço urbano envolvente, de forma a conferir novos usos e 

adaptabilidade, qualificando o espaço público do ponto de vista ambiental e urbanístico. ----------------------------------  

- A decisão de aprovação condicionada da candidatura no aviso Reabilitação Urbana, Aviso n.º NORTE-16-2016-

16, com uma taxa de financiamento de 85% sobre o valor elegível aprovado; -------------------------------------------------  

- A aprovação do projeto de execução pelo executivo em 21/06/2017. ----------------------------------------------------------  

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

- A aprovação do Projeto de Execução para a obra do Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano 

Envolvente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O lançamento do procedimento por Concurso Público para a execução da referida empreitada, em conformidade 

com alínea b) do n. º1 do art.19.º do CCP, visto que o contrato a celebrar ultrapassa o valor de € 150.000,00;------  

- A publicitação do Diário da República do presente procedimento, de acordo com o n.º 1 do artigo 130.º do CCP; 

- O valor base do procedimento de € 647 517,09€ (seiscentos e quarenta e sete mil quinhentos e dezassete euros 

e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  -------------------------------------------------------------------------  
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- O montante € 550.389,53 para limiar de preço a partir do qual se consideram propostas com preço anormalmente 

baixo, que corresponde a 85% do valor base, uma vez que o preço base se baseia numa estimativa dos valores 

de mercado e se considera razoável estabelecer este limiar, de forma a garantir uma especial fundamentação dos 

preços apresentados que sejam inferiores à média do mercado. -----------------------------------------------------------------  

- A aprovação do respetivo programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente proposta, nos 

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

- Delegar no Júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, de 

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

- A seguinte composição do Júri para dar cumprimento do n.º 1 do art.º 67º do CCP: Ana Margarida de Barros 

Rebelo, Maria Eduarda Lopes Fontelo Gomes Martins e Sofia Lages Carvalho e como suplentes Jorge Paulo 

Alvarenga Lages e Susana Maria Gonçalves Ribeiro da Silva. --------------------------------------------------------------------  

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

- Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar e de acordo com o artigo 47º do 

Código dos Contratos Públicos, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder o valor de 

€ 647 517,09€ (seiscentos e quarenta e sete mil quinhentos e dezassete euros e nove cêntimos), acrescido de 

IVA. Valor inscrito no orçamento municipal para 2018, aprovado em 28/11/2017 pela Câmara Municipal e a 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em sessão a realizar no dia 15/12/2017. -------------  

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

45453100 – 8 Obras de recuperação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Quanto à verificação de fundos disponíveis para a assunção do referido compromisso informa-se que a 

verificação e a inscrição do compromisso serão efetuadas aquando da outorga do contrato/adjudicação, 

informando que à data existem fundos para a sua assunção. ----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento, por concurso público, da 

empreitada de “Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17_E”, aprovando 

para o efeito: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o projeto de execução para a obra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- o lançamento do procedimento por concurso público para a execução da referida empreitada, em 

conformidade com alínea b) do n. º1 do art.19.º do CCP, visto que o contrato a celebrar ultrapassa o valor 

de € 150 000,00; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- a publicitação no Diário da República do presente procedimento, de acordo com o n.º 1 do artigo 130.º do 

CCP; -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 

- o valor base do procedimento de € 647 517,09€ (seiscentos e quarenta e sete mil quinhentos e dezassete 

euros e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  ----------------------------------------------------------  

- o montante € 550 389,53 para limiar de preço a partir do qual se consideram propostas com preço 

anormalmente baixo, que corresponde a 85% do valor base, uma vez que o preço base se baseia numa 

estimativa dos valores de mercado e se considera razoável estabelecer este limiar, de forma a garantir uma 

especial fundamentação dos preços apresentados que sejam inferiores à média do mercado. -----------------  

- o respetivo programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente proposta, nos termos 

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

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

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

- a composição do júri para dar cumprimento do n.º 1 do art.º 67º do CCP constituído por Ana Margarida de 

Barros Rebelo, Maria Eduarda Lopes Fontelo Gomes Martins e Sofia Lages Carvalho e como suplentes 

Jorge Paulo Alvarenga Lages e Susana Maria Gonçalves Ribeiro da Silva. ---------------------------------------------  
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LISTAGEM DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Ponto 03: Tomar conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, adjudicados até 30 de 

novembro de 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de 

aquisição de serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, adjudicados 

até 30 de novembro de 2017, que se anexa e fica a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------------  

=DELIBERAÇÕES DIVERSAS= 

PLANO DE AÇÃO PARA CONTROLO DA VESPA DO CASTANHEIRO 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação da proposta de adesão ao Plano de Ação Nacional para 

controlo do inseto Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (vespa das galhas do castanheiro). -----------------------  

O Plano de Ação Nacional para o Controlo do inseto Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu estabelece os 

procedimentos para a sua prospeção, monitorização e contenção e identifica as entidades que, no território 

português, estão envolvidas na execução das medidas de prevenção e controlo dirigidas a esta praga que tem 

apenas como hospedeiros plantas do género Castanea.  ---------------------------------------------------------------------------  

Este plano integra igualmente os objetivos e linhas de atuação previstas no Programa Operacional de Sanidade 

Florestal (POSF). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de adesão ao Plano de Ação Nacional para controlo 

do inseto Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (vespa das galhas do castanheiro). ------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO COMÉDIAS DO MINHO 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação da proposta de autorização para a assunção do compromisso 

e pagamento no valor de € 16 000,00, referente à comparticipação de 2017, à Associação Comédias do 

Minho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em anexo, Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017 e a ata da sua aprovação, que ficam a fazer parte 

integrante desta ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção de compromisso e respetivo pagamento da 

comparticipação no valor de € 16 000,00 (dezasseis mil euros), à Associação Comédias do Minho. -----------  

ESCALA DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DE PAREDES DE COURA  

PONTO 06 - Tomar conhecimento de aprovação de escala de turnos de farmácias do concelho para 2018, 

pela Administração Regional de Saúde do Norte, IP. -----------------------------------------------------------------------------  

“Incumbe-nos o senhor vice-presidente do conselho diretivo da Administração Regional De Saúde do Norte, IP, de 

informar V. Exª que a administração Regional de saúde do Norte IP aprovou as escalas de turnos de serviço de 

farmácias do v/ município para o ano de 2018, anteriormente enviada a V. Exª por correio eletrónico, cumprindo 

assim o determinado no número 4 do artigo 3º da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro e respeitando as 

propostas formulados pelo setor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Mais informamos que os mapas de turnos de serviço das farmácias, referentes á região norte estarão 

brevemente disponíveis no portal da Administração Regional de saúde do Norte, IP, em “Hompage – Infosaude – 

Farmácias – Mapa de Turnos”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da escala de turnos de farmácias do concelho para 2018, 

apresentada pela Administração Regional de Saúde do Norte, IP. ----------------------------------------------------------  
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AEPCOURA – PEDIDO DE SUBSIDIO 

PONTO 07 --: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio da AEPCOURA - Associação 

Empresarial de Paredes de Coura, para liquidação de despesas efetuadas com a realização do desfile “Arte 

e Tendências”, integrado nas Festas do Concelho de 2017. ------------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi presente a comunicação da AEPCOURA - Associação Empresarial de Paredes de Coura a informar 

que na sequência da realização do desfile “Arte e Tendências”, integrado nas Festas do Concelho de 2017, tem 

valores faturados à Associação que ainda se encontram por liquidar, no valor de € 543,75, discriminadamente:  

 -------- Cantora, Milay Lagarto: € 150,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atividade fotográfica e Revista: € 240,00 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apresentador: € 153,75  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, atendendo às dificuldades financeiras solicita a atribuição de um subsídio desse valor para fazer 

face a essa despesa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio à AEPCoura — Associação Empresarial de Paredes 

de Coura, no valor de € 543,75 (quinhentos e quarenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), destinado 

a subsidiar as despesas com a realização desfile “Arte e Tendências”, integrado nas Festas do Concelho 

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

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a apresentação dos comprovativos das despesas”. -----  

REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO – DIGINTUDE - PROTOCOLO 

PONTO 07 --: Apreciação, discussão e votação de minuta de protocolo com a Associação Dignitude, 

Instituição Particular de Solidariedade Social, responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e 

gestão do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, que se transcreve. -------------------------------------  

“Entre:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Associação Dignitude, pessoa coletiva nº 513696628, com sede na Rua Venâncio Rodrigues, 12, em Coimbra, 

neste ato representada pela Associação Nacional das Farmácias, na pessoa do Presidente da Delegação Norte, 

Francisco Faria, e pela Cáritas Portuguesa, na pessoa do seu Presidente Eugénio José da Cruz Fonseca, na 

qualidade de membros da Direção, adiante designada por Dignitude ou Primeira Outorgante; ---------------------------  

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

Câmara Municipal de Paredes de Coura, pessoa coletiva nº 506 632 938, com sede Largo Visconde de Mozelos – 

4940 – 525 PAREDES DE COURA , neste ato representada pelo Presidente da respetiva Câmara Municipal, Vitor 

Paulo Gomes Pereira, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme a deliberação da Câmara Municipal de Paredes de Coura, de [data], adiante designado por 

Câmara Municipal de Paredes de Coura ou Município ou Segundo Outorgante;  --------------------------------------------  

Sendo adiante também designados em conjunto por Outorgantes; --------------------------------------------------------------  

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

A Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, é responsável pelo 

desenvolvimento, operacionalização e gestão do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; ------------------  

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento em 

ambulatório por parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de carência económica 

que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica; 

O Programa abem: Rede Solidária do Medicamento tem por destinatários, em geral, os indivíduos beneficiários de 

prestações sociais de solidariedade mas igualmente todos os que se deparem com uma situação inesperada de 

carência económica decorrente de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações de 

carência que poderão ser também consideradas; -------------------------------------------------------------------------------------  
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A operacionalização do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento está essencialmente alicerçada na 

capacidade e logística da rede das Farmácias Portuguesas; -----------------------------------------------------------------------  

O Município pretende associar-se à Dignitude e contribuir para o desenvolvimento do Programa abem: Rede 

Solidária do Medicamento, nomeadamente através da disponibilização da sua capacidade agregadora, de 

envolvimento e de dinamização da sociedade civil e do tecido empresarial para prossecução dos objetivos do 

Programa abem: Rede Solidária do Medicamento e bem assim, em especial, através das suas competências e 

experiência na referenciação de indivíduos socialmente vulneráveis cuja situação seja enquadrável no Programa 

abem: Rede Solidária do Medicamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

É celebrado pelos Outorgantes o presente Protocolo de colaboração entre si para a materialização do Programa 

abem: Rede Solidária do Medicamento, e que aqui formalizam acordando que se regerá pelas disposições 

seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

(Objeto)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Protocolo tem por objeto estabelecer e articular um espaço de colaboração entre a Dignitude e o 

Município para o prosseguimento comum dos objetivos do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. ------  

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

(Contributos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Dignitude assegurará, designadamente: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A representação perante terceiros do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; ----------------------------------  

A definição e implementação de estratégias de mobilização da sociedade civil para os objetivos de filantropia e de 

solidariedade do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; -------------------------------------------------------------  

A promoção, divulgação e comunicação do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; --------------------------  

A sustentabilidade financeira do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, em particular no que respeita 

à implementação do presente Protocolo; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A angariação de fundos para co-comparticipar a execução Programa abem: Rede Solidária do Medicamento no 

Município ao abrigo deste Protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A articulação e interação com a rede das Farmácias Portuguesas, em particular no âmbito que decorre da 

implementação deste Protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A gestão organizativa e administrativa do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento no âmbito da 

implementação deste Protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O controlo e avaliação da execução operacional do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento no âmbito 

da implementação deste Protocolo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A avaliação do impacto Programa abem: Rede Solidária do Medicamento no âmbito da implementação deste 

Protocolo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Definição da metodologia de referenciação de pessoas em situação de carência económica, público-alvo do 

Programa abem: Rede solidária do Medicamento. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Município assegurará, designadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

A colaboração na implementação de estratégias de mobilização da sociedade civil para os objetivos de filantropia 

e de solidariedade subjacentes ao Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; --------------------------------------  

A colaboração na promoção, divulgação e comunicação do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; 

Um contributo financeiro para implementação do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento no âmbito deste 

Protocolo nos termos do Anexo ao presente Protocolo; ------------------------------------------------------------------------------  

A referenciação dos beneficiários do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento ao abrigo deste Protocolo; 

Atualização da informação acerca dos beneficiários do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento; ----------  
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A colaboração na avaliação da execução operacional do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento no 

âmbito da implementação deste Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

(Acompanhamento) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A preparação e a execução operacional do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento no âmbito da 

implementação deste Protocolo ficarão a cargo de uma equipa composta por 4 (quatro) elementos, sendo 2 (dois) 

designados pela Dignitude e 2 (dois) designados pelo Município. ----------------------------------------------------------------  

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

(Avaliação) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os Outorgantes farão uma avaliação anual da implementação do presente Protocolo a qual será divulgada nos 

termos e pelos meios que forem acordados pelos Outorgantes. ------------------------------------------------------------------  

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

(Resolução) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O incumprimento das obrigações previstas no presente Protocolo confere ao Outorgante não faltoso a faculdade 

de proceder à sua resolução com efeitos imediatos, mediante comunicação escrita remetida à contraparte com 

indicação sucinta dos motivos da resolução.--------------------------------------------------------------------------------------------  

Sexta  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Interpretação e Lacunas) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A interpretação das disposições deste Protocolo e eventuais lacunas serão esclarecidas e reguladas de comum 

acordo pelos Outorgantes, ou, não sendo logrado esse consenso, considerando a solução mais favorável à 

prossecução dos fins e objetivos assumidos no Protocolo. -------------------------------------------------------------------------  

Sétima --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Anexo) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Anexo ao presente Protocolo faz parte integrante do mesmo, partilhando inclusivamente da sua força jurídica, 

define pormenorizadamente os termos e modalidades acordadas entre os Outorgantes, mais concretamente sobre 

a referenciação dos beneficiários do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, bem como os respetivos 

contributos financeiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oitava  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Vigência) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Protocolo vigorará a partir do dia 1 de janeiro de 2018 e terá a duração de um ano, sendo 

automaticamente renovado por iguais e sucessivos períodos, salvo se algum dos outorgantes não pretender a 

renovação e para tanto proceder à sua denúncia, por escrito, com uma antecedência mínima de 60 dias 

relativamente ao termo do prazo de vigência inicial ou de alguma das suas renovações. ------------------------------------ 

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo transcrito entre o Município de Paredes de 

Coura e a Associação Dignitude, com sede na Rua Venâncio Rodrigues, 12, em Coimbra, representada pela 

Associação Nacional das Farmácias”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

=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. --------------------------------------------  


