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=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte e sete 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 25/2017, da reunião ordinária de 11-12-2017, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovara a ata n.º 25/2017, da reunião ordinária de 11-12-2017. --------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 21-12-2017, 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: 5 883,32€ cinco mil oitocentos e oitenta e oito euros e trinta e dois 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 142 683,90€ cento e quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e três euros 
e noventa cêntimos 

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

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 597 060,82€ quinhentos e noventa e sete mil e sessenta euros e oitenta e 
dois cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)  5 149,37 Cinco mil cento e quarenta e nove euros e trinta e sete 
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) 77 634,53 Setenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro euros e 
cinquenta e três 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) 6 017,14 Seis mil e dezassete euros e catorze cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 17 162,04 Dezassete mil cento e sessenta e dois euros e quatro 
cêntimos 

Conta n.º0045/40285632054 (CCAM) 6 204,26€ Seis mil duzentos e quatro euros e vinte e seis 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) 13 975,70 Treze mil novecentos e setenta e cinco euros e setenta 
cêntimos 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA= 

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

 
PONTO 02 - Apreciação, discussão e votação da proposta de adjudicação da empreitada “Meandros do 

Coura: Percurso Interpretativo ao Longo do Rio – 23/16_E” -------------------------------------------------------------------  

Aos sete dias do mês de dezembro de 2017, o Júri do Procedimento, nomeado em 03/04/2017 por deliberação do 

Executivo da Câmara Municipal de Paredes de Coura, composto por Ana Margarida Barros Rebelo Jorge Paulo 

Alvarenga Lages e Maria Eduarda Lopes Fontelo Gomes Martins, procedeu à abertura das propostas apresentadas 

ao Concurso Público para a execução da empreitada acima referida, com o preço base de € 319.872,49 (trezentos 

e dezanove mil oitocentos e setenta e dois euros e quarenta e nove cêntimos), crescido de IVA à taxa legal em 

vigor, com vista à análise das mesmas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apresenta-se a seguir identificação do concorrente que apresentou proposta e respetivo valor, que foi apresentada 

dentro do prazo estipulado para o efeito: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Duque & Duque – Terraplanagens, Lda.: € 289 246,48 ----------------------------------------------------------------------------  

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

1. A empresa Agostinho Malheiro Coelho - Construções, Lda. procedeu ao preenchimento dos valores unitários no 

questionário/orçamento gerado pela plataforma eletrónica, do qual resultou o preço final de € 1,00 (um euro) e não 

submeteu quaisquer documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A empresa Sebastião da Rocha Barbosa, Lda. procedeu ao preenchimento dos valores unitários no 

questionário/orçamento gerado pela plataforma eletrónica, do qual resultou o preço final de € 0,01 (um cêntimo) e 

não submeteu quaisquer documentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. A empresa Arquijardim, Lda. procedeu ao preenchimento dos valores unitários no questionário/orçamento 

gerado pela plataforma eletrónica, do qual resultou o preço final de € 0,01 (um cêntimo) e não submeteu quaisquer 

documentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo exposto, concluiu o Júri do Procedimento que se tratou apenas da inserção de dados na plataforma eletrónica 

e que, portanto, tal não se tratam de propostas para a execução da empreitada, mas somente de manifestação de 

interesse no procedimento pela mera inscrição via plataforma eletrónica. ------------------------------------------------------  

4. A empresa Cândido José Rodrigues, SA informou, através de declaração, que não apresenta proposta ao 

procedimento porque “o valor global, que decorreu do estudo efetuado aos elementos disponibilizados no 

concurso, excede o valor base previsto na empreitada". ----------------------------------------------------------------------------  

Consideram-se as empresas referidas anteriormente, como interessadas e não como concorrentes. ------------------  

Posteriormente e tendo em consideração os seguintes pontos: ------------------------------------------------------------  

i. ------- O cumprimento de todas as regras presentes no CCP para apresentação de propostas; ------------------------  

ii. ------ Os documentos que acompanham a proposta, de acordo com o artigo 13.º do Programa de Procedimento; 

iii. ----- O preço base do concurso, de acordo com o artigo 7.º do Programa de Procedimento; --------------------------  

iv. ---- O critério de adjudicação, estipulado no artigo 8.º do Programa de Procedimento; -----------------------------  

O Júri do Procedimento iniciou a análise da proposta apresentada, de acordo com o estipulado na alínea b) do nº 

1 do artigo 69º do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação da única proposta apresentada ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi verificada a Lista de Preços Unitários (alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do Programa de Procedimento) 

apresentada pelo concorrente e verificou-se que apresentava erros de cálculo, nos seguintes artigos: 3.5.1.1; 

3.5.1.2; 3.5.1.3; 3.5.1.4; 3.5.1.5; 3.5.2.1; 3.5.2.2; 3.5.2.3; 3.5.2.4; 3.5.2.5; 4.5.1.2; 4.5.1.4; 4.5.1.5; 4.5.1.6; 4.5.2.2; 

4.5.3.2; 4.5.3.3; 4.5.4.1; 4.5.4.2; 4.5.4.3; 4.5.4.6; 4.5.4.10; 4.5.5.2; 4.5.6.3; 4.5.6.4; 4.5.6.5; 4.5.7.1; 4.5.7.3; 4.5.7.5; 

4.5.7.8; 5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.3; 5.1.1.4; 5.1.1.5; 5.1.1.6; 5.1.2.1; 7.6 e 7.7.1. ------------------------------------------------  

Como consequência das correções efetuadas, corrigiu-se o preço total apresentado para € 290.938,45 (duzentos 

e noventa mil novecentos e trinta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos).--------------------------------------------------  

Numa segunda fase, procedeu-se à apreciação da proposta segundo o critério de adjudicação previsto no artigo 

8.º, do Programa de Procedimento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fator Subfator  Ponderação 

Valor da proposta 

(VP) 
- 60% 

Memória descritiva e justificativa (MDJ) 45% 

Plano de trabalhos (PT)  30% 

Plano de mão-de-obra (PMO) 30% 

Plano de equipamentos (PE)  30% 

Plano de pagamentos (PPG) 10% 

Compilação do Sistema 

Documental para o Ambiente 
30% 

 Programa de Gestão Ambiental 70%   

Da análise efetuada e de acordo com o critério de adjudicação acima descrito - proposta economicamente mais 

vantajosa - resultou a pontuação final de 22,99: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Intenção de 

adjudicação 
1º 
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Concorrente Duque & Duque, Lda.   

Valor da Proposta 

(VP) 
290 938,45 € 60% 

Pontuação relativa 9,05   

Subtotal VP 5,43   

Valia técnica da 

proposta (VTP)  
  

40% 

MDJ 1,00 45% 

pontuação relativa 9,00 
  

PGT   35% 

PT 4,00 30% 

PMO 5,00 30% 

PE 5,00 30% 

PPG 5,00 10% 

pontuação relativa 32,90 
  

GA   20% 

SD 1,00 30% 

PGA 0,00 70% 

Pontuação relativa 2,00   

Subtotal VTP 17,56   

Total CF 22,99   
 --------- Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A proposta do concorrente Duque & Duque – Terraplanagens, Lda. está conforme o estabelecido nas peças do 

procedimento, pelo que não será necessário nem pedir esclarecimentos, nem pedir a sua melhoria, conforme o 

indicado no nº 2 do art.º 125º do CCP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- De acordo, com o estabelecido no n.º 2 do art.º 125º do CCP não há lugar às fases de negociação e de audiência 

prévia, nem à elaboração dos Relatórios Preliminar e Final; ------------------------------------------------------------------------  

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

 --------- - Que a empreitada Meandros do Coura – Percurso Interpretativo do Rio, seja adjudicada à empresa Duque 

& Duque – Terraplanagens, Lda. pelo valor de € 290 938,45 (duzentos e noventa mil novecentos e trinta e oito 

euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor. ---------------------------------------------------------  

Em anexo: Fundamentação de todos os pontos atribuídos a cada concorrente, em cada fator e subfactor de 

avaliação das propostas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mediante a informação técnica, e Fundamentação de 

todos os pontos atribuídos a cada concorrente, em cada fator e subfactor de avaliação das propostas, que 

se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante, adjudicar a empreitada de Meandros do Coura – 

Percurso Interpretativo do Rio, seja adjudicada à empresa Duque & Duque – Terraplanagens, Lda. pelo 

valor de € 290 938,45 (duzentos e noventa mil novecentos e trinta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa em vigor” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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=DELIBERAÇÕES DIVERSAS= 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Ponto 03: Tomar conhecimento do edital das deliberações da Assembleia Municipal, da sua sessão 

ordinária realizada em 15-12-2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento das deliberações da sessão ordinária da Assembleia Municipal 

realizada em 15-12-2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO= 

PONTO 04 - Apreciação, discussão e votação de pedido de isenção de pagamento de taxas de 

licenciamento do evento de “Passagem de Ano 2017”. -------------------------------------------------------------------------  

“A AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes de Coura, com sede na rua Aquilino Ribeiro, bloco 2, Loja 1, 

em Paredes de Coura, vem pela presente solicitar a isenção de pagamento de taxas pelo licenciamento da 

celebração da Passagem de Ano 2017/2018, que terá lugar entre 30-12-2017 e 01-01-2018. ---------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar A AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes 

de Coura do pagamento das taxas pelo licenciamento do festejo da Passagem de Ano 2017/2018, que terá 

lugar entre 30-12-2017 e 01-01-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

=PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A AEPCOURA PARA FESTEJO DA PASSAGEM DE ANO= 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação da proposta de protocolo entre o Município de Paredes de 

Coura e a AEPCoura - Associação Empresarial de Paredes de Coura para o festejo da Passagem de Ano 

2017/2018, que se anexa à presente minuta e dela faz parte integrante.  -------------------------------------------------  

O MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito público equiparada a pessoa coletiva nº 506 632 938, 

adiante designada por Primeiro Outorgante; representado por Vítor Paulo Pereira - Presidente da Camara 

Municipal de Paredes de Coura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AEPCoura - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAREDES DE COURA ESPECTÁCULOS, pessoa coletiva nº 

510119913 representada por Helena Barbosa Ramos Fernandes – Presidente da Direção, doravante designada 

por Segunda Outorgante;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

O Comércio tradicional é um importante fator de dinamização local. -------------------------------------------------------------  

A Época de Natal/Passagem de Ano é de grande importância para o comércio tradicional. -------------------------------  

A Passagem de Ano em Paredes de Coura, evento realizado há 17 anos, é já uma referência na região.  ----------  

Esta é uma festividade de livre acesso que assinala a passagem de ano com a atuação de um grupo de baile numa 

tenda no Largo Hintze Ribeiro e animação de 3 Djs na Caixa da Música,  -----------------------------------------------------  

Procura-se ir ao encontro dos diferentes tipos de público e gostos musicais. -------------------------------------------------  

Este ano, este evento será coorganizado pelo Município de Paredes de Coura e a Associação Empresarial. -------  

Sendo esta a única associação empresarial do concelho, com uma ampla representação dos comerciantes locais. 

Acordam entre si o presente protocolo nos termos das cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

1ª Cláusula  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo tem por objetivo o estabelecimento de uma cooperação estreita e articulada entre as partes, 

de modo a potenciar os resultados das suas ações de dinamização de Campanha de Natal no comércio tradicional, 

realização da Passagem de Ano 2017-2018 e Escola de Rock 2017. -----------------------------------------------------------  

2ª Cláusula --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As ações de cooperação estendem-se aos vários domínios necessários à realização de um evento desta natureza.  
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3ª Cláusula---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 1º outorgante obriga-se a:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantir a colocação de uma tenda no largo Hintze Ribeiro para a realização da Passagem de Ano; ------------------  

Autorizar a abertura do espaço das 22h30 às 06h00; ---------------------------------------------------------------------------------  

Assumir a contratação do grupo musical que atuará das 22h00 às 02h00 e de dois Dj’s que atuarão no final do 

grupo musical; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assumir a contratação de 3 Djs que atuarão no espaço da Caixa da Música --------------------------------------------------  

Disponibilizar o equipamento de som em caso de necessidade. -------------------------------------------------------------------  

Atribui até ao valor de € 2 260,00 (dois mil duzentos e sessenta euros) para desenvolvimento de todo o processo 

de legalização do sorteio de natal bem como prémio (em compras no comercio tradicional) mediante apresentação 

de documentos comprovativas dos custos.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

4ª Cláusula---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª outorgante obriga-se a:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Garantir a segurança do espaço por profissionais certificados, nos termos legais; -------------------------------------------  

Assumir a montagem de 3 bares em local a acordar entre as partes, no recinto da tenda e na Caixa da Música, 

utilizando o bar existente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assumir a montagem de bar para concertos na Escola do Rock ------------------------------------------------------------------  

Garantir a qualidade do serviço de bebidas, respeitando o cumprimento das normas legais de comercialização 

vigente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assegurar a mão-de-obra necessária ao funcionamento dos bares e manutenção da limpeza do recinto durante o 

evento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Promover Sorteio de Natal, legalmente autorizado pelas entidades competentes, de forma a valorizar o comercio 

e produtores locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assumir a responsabilidade de eventuais reclamações. -----------------------------------------------------------------------------  

5ª Cláusula---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 - Incluir a referência ao Município de Paredes de Coura e à AEPCoura como organizadores do evento, bem como 

outros possíveis apoios, em todos os instrumentos e materiais promocionais. ------------------------------------------------  

6ª Cláusula---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de se pronunciar de forma vinculativa sobre a proposta de dinamização 

apresentada pela segunda outorgante, nomeadamente: -----------------------------------------------------------------------------  

Qualidade artística; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produtos a comercializar nos bares; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Organização logística do evento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Formas de publicitação e divulgação ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7ª Cláusula---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo vigorará para a Época Natalícia / Passagem de Ano 2017-2018. -------------------------------------  

Por assim terem acordado e tal corresponder às vontades das partes, vão outorgar o presente protocolo, de que 

se farão dois exemplares (um para cada parte). ---------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 2017-12-21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo com a AEPCoura - 

Associação Empresarial de Paredes de Coura, para o festejo da Passagem de Ano 2017/2018. -----------------  
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= SERVIÇO DE APOIO SOCIAL= 

APOIO À HABITAÇÃO PARA ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – IRENE BRANDÃO 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio para beneficiação da habitação requerida 

por Irene Pereira Brandão, de Infesta, nos termos do Regulamento de Apoio à Habitação Degradada para 

Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Paredes e de acordo com os relatórios do Gabinete de 

Ação Social e da Divisão de Obras e Serviços Municipais, que se anexam e ficam a fazer parte integrante 

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

 -------- “Relatório de Atribuição de Apoio” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Identificação do Requerente --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nome: Irene Pereira Brandão ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Apoio Proposto (alínea a), n.º 1.1, Art.º 5º, do Regulamento de Apoio à Habitação) - Apoios financeiros  

 -------- Após deslocação ao local e de acordo as carências apresentadas, verifica-se a necessidade de atribuir 

materiais para a beneficiação e ampliação da habitação com a construção de instalação sanitária. --------------------  

 -------- O material proposto será: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Fornecimento de todos os materiais necessários para a estrutura de apoio à telha existente e da ampliação 

da habitação com fornecimento de tijolo para execução de paredes exteriores, betão armado com vigotas, 

abobadilhas, varões de aço, areia e cimento; regularização de pavimentos, paredes e tetos.  ---------------------------  

 -------- - Fornecimento de materiais de revestimento de pavimentos, paredes e tetos; fornecimento de materiais de 

acabamento e equipamento sanitário. Tubagens de abastecimento de água, esgotos e eletricidade.  ----------------  

 -------- - Fornecimento e colocação de janela exterior em alumínio e porta de correr interior em madeira folheada.  

 -------- - Fornecimento de termoacumulador. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Apoio Proposto (alínea b), n.º 1.2, Art.º 5º, do Regulamento de Apoio à Habitação) – Prestação de 

serviços -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Elaboração de projeto para a ampliação e reorganização física do espaço da habitação. ------------------------  

 -------- 4 – Elementos complementares do processo (n.º 2, Art.º 7º, do Regulamento de Apoio à Habitação). -------  

 -------- Para dar resposta ao apoio proposto, foi elaborado uma quantificação e estimativa dos custos com os 

seguintes valores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL VALOR (c/ IVA à taxa 

de 23%) 

- Materiais necessários estrutura de apoio à telha existente e 

execução da cobertura a ampliar; todos os materiais para 

execução de paredes exteriores, regularização de pavimentos e 

paredes. (Materline) 

1 830,47€ 

- Material de acabamento para paredes, pavimentos e tetos; 

fornecimento de equipamento sanitário. Execução das redes 

interiores de abastecimento de água, esgotos e eletricidade. 

(Matricoura) 

826,19€ 

- Fornecimento e colocação de uma porta de correr interior. 

(Manuel Eduardo S. Teixeira) 

270,00€ 

- Fornecimento e colocação de uma janela exterior em alumínio 

lacado. (Carlos Martins) 

239,85€ 

- Fornecimento de termoacumulador 30 lts (José Luís Gonçalves 

Caselhos)  

129,15€ 
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TOTAL c/ IVA 3 295,66€ 

5 – Conclusão -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, propõe-se como tipo de apoio social a prestar à requerente Irene Pereira Brandão, o fornecimento 

de diversos materiais no valor total de € 3 295,66 (IVA incluído à taxa de 23%). ---------------------------------------------  

 --------- Foi deliberado por unanimidade, autorizar o apoio solicitado para beneficiação da habitação Irene 

Pereira Brandão, no valor total de € 3 295,66 (três mil duzentos e noventa e cinco euros e sessenta e seis 

cêntimos), com o IVA incluído, de acordo com os relatórios do Gabinete de Ação Social e da Divisão de 

Obras e Serviços Municipais, que se anexam e ficam a fazer parte integrante desta ata. ---------------------------  

APOIO À HABITAÇÃO PARA ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – ANTÓNIO CUNHA 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio para beneficiação da habitação requerida 

por António Manuel Rodrigues Cunha, de Resende, nos termos do Regulamento de Apoio à Habitação 

Degradada para Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Paredes e de acordo com os relatórios 

do Gabinete de Ação Social e da Divisão de Obras e Serviços Municipais, que se anexam e ficam a fazer 

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

 --------- “Relatório de Atribuição de Apoio”--------------------------------------------------------------------------------------------  

1 – Identificação do Requerente ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nome: António Manuel Rodrigues Cunha ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Apoio Proposto (alínea a), n.º 1.1, Art.º 5º, do Regulamento de Apoio à Habitação) - Apoios financeiros ---------  

Após deslocação ao local e de acordo as carências apresentadas, verifica-se a necessidade de atribuir materiais 

para a remodelação e beneficiação da habitação. -------------------------------------------------------------------------------------  

O material proposto será: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento de todos os materiais necessários para a isolamento da laje de teto (cobertura), execução de 

instalação sanitária e quarto, remodelação da cozinha; fornecimento de tijolo para execução de paredes divisórias, 

regularização de pavimentos, paredes e tetos.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento de materiais de revestimento de pavimentos, paredes e tetos; fornecimento de materiais de 

acabamento e equipamento sanitário e de cozinha. Tubagens de abastecimento de água, esgotos e eletricidade.  

- Fornecimento e colocação parcial de caixilharia exterior e porta interior.  ----------------------------------------------------  

- Fornecimento de termoacumulador. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – Apoio Proposto (alínea b), n.º 1.2, Art.º 5º, do Regulamento de Apoio à Habitação) – Prestação de serviços ---  

Elaboração de projeto para a remodelação/beneficiação e reorganização física do espaço da habitação. ------------  

4 – Elementos complementares do processo (n.º 2, Art.º 7º, do Regulamento de Apoio à Habitação)  -----------------  

Para dar resposta ao apoio proposto, foi elaborado uma quantificação e estimativa dos custos com os seguintes 

valores: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL VALOR (c/ IVA à 

taxa de 23%) 

- Materiais necessários para isolamento da laje de teto (cobertura) com 

telas asfálticas, isolamento térmico e godo; todos os materiais para 

execução de paredes interiores, regularização de pavimentos e 

paredes. (Materline) 

1 780,27€ 

- Material de acabamento para paredes, pavimentos e tetos; 

fornecimento de equipamento sanitário e cozinha. Execução das redes 

interiores de abastecimento de água, esgotos e eletricidade. 

(Matricoura) 

2 126,80€ 
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- Fornecimento e colocação de uma porta de interior. (Manuel Eduardo 

S. Teixeira) 

235,00€ 

- Caixilharias exteriores em alumínio lacado. (Carlos Martins) 1 402,20€ 

- Fornecimento de termoacumulador 30 lts (José Luís Gonçalves 

Caselhos)  

129,15€ 

TOTAL c/ IVA 5 673,42€ 

5 – Conclusão -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, propõe-se como tipo de apoio social a prestar ao requerente António Manuel Rodrigues Cunha, 

o fornecimento de diversos materiais no valor total de 5.673,42€ (IVA incluído à taxa de 23%). -------------------------  

 -------- Foi deliberado por unanimidade, autorizar o apoio solicitado para beneficiação da habitação António 

Manuel Rodrigues Cunha, residente em Felgueiras, Resende, no valor total de € 5 673,42 (cinco mil 

seiscentos e setenta e três euros e quarenta e dois cêntimos), com o IVA incluído, de acordo com os 

relatórios do Gabinete de Ação Social e da Divisão de Obras e Serviços Municipais, que se anexam e ficam 

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

APOIO À NATALIDADE 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4.º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 4.º trimestre de 2017. 

Proc. N.º REQUERENTE BENEFICIÁRIO Valor Atribuído  

30/17 Tânia Gonçalves Pereira Inês Pereira Azevedo € 500,00  

39/17 Maria Teresa do Espirito Santo Feijó Sara Feijó Pereira € 500,00 

40/17 Felicidade Moreira Brandão Lima Vitória de Lima Breia € 500,00 

41/17 Sofia Anabela Queirós Mendes Afonso Francisco Mendes Cunha € 500,00 

42/17 Sara Maria Caldas da Cunha João Cunha da Rocha € 500,00 

43/17 Jorge Filipe Barbosa Rocha Margarida Sofia Paiva Rocha € 500,00 

46/17 Telma Sofia Rico Nunes Duarte Rico Nunes € 500,00 

47/17 Filipa Marina Alves Francisco Alves Costa € 500,00 

48/17 Filipa Marina Alves Afonso Alves Costa € 1 000,00 

49/17 Cátia Andreia Martins Lopes Anita Carolina Martins Paiva € 500,00 

Total: € 5 500,00 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio à natalidade, para o 4.º trimestre de 2017, 

nos termos do artigo 4.º do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, no valor 

global de € 5 500,00 (cinco mil e quinhentos euros), nos termos do mapa transcrito. -------------------------------  

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


