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Ata n.º 11/2019 da reunião ordinária realizada no dia 28 de maio de 2019 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h30m. 
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ABERTURA 

No dia vinte e oito do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos Paços do Concelho e sala 

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

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

Moreira, Vítor Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos. ---------------------------------------------------  

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

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

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

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

PERÍODO 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 10/2019, da reunião ordinária de 14-05-2019, 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 10/2019, da reunião ordinária de 14-05-2019. ----------  

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 24-05-

2019, que acusava os seguintes saldos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  
Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 
Vereadora: 200,00€ duzentos euros 
DAF 
Divisão Administrativa e 
Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e 
Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços 
Municipais:  

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 
Divisão de Urbanismo e 
Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 2 555,40€ Dois mil quinhentos e cinquenta e 
cinco euros e quarenta cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 
(CGD) 

59 317,90€ Cinquenta e nove mil trezentos e 
dezassete 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) 

2,00€ dois euros 

Conta n.º 
0018/00032084298020 (BST) 

6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco 
euros e dezassete cêntimos 
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Conta n.º 0018/10533024020 - 
(BST) 

900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 0018/14401376020 - 
(BST) 

1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros 
e oitenta e um cêntimos  

Conta n.º 0018/14497465020 - 
(BST) 

19 874,28€ dezanove mil oitocentos e setenta e 
quatro euros e vinte e oito cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 
- (BST) 

7 293,59€ Sete mil duzentos e noventa e três 
euros e cinquenta e nove 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) 

13 351,60€ treze mil trezentos e cinquenta e um 
euros e sessenta 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) 

1 196,93€ mil cento e noventa e seis euros e 
noventa e três cêntimos 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 094,14€ quatro mil e noventa e quatro euros e 
catorze cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - 
(NOVO BANCO) 

6 071,78€ seis mil e setenta e um euros e 
setenta e oito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - 
(NOVO BANCO) 

6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro 
euros e vinte e dois cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 
(CCAM) 

159 301,29€ Cento e cinquenta e nove mil 
trezentos e um euros e vinte e nove 
cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 
(CCAM) 

106 160,69€ Cento e seis mil cento e sessenta 
euros e sessenta e nove cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 
(CCAM) 

601 117,59 seiscentos e um mil cento e dezassete 
euros e cinquenta e nove cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 
(BPI) 

5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um 
euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 
(BBVA) 

37 458,09€ trinta e sete mil quatrocentos e 
cinquenta e oito euros e nove 
cêntimos 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE CASTRO, FREGUESIA DE RUBIÃES 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação da proposta da proposta de projeto de execução da 

empreitada de “Execução da Rede de Saneamento no Lugar de Castro, Freguesia de Rubiães”, por 

concurso público, que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A candidatura para Expansão da Rede de Saneamento apresentada ao aviso POSEUR-12-2017-05; --------  

2. A aprovação do projeto inicial para a “Execução da Rede de Saneamento no lugar de Castro, Freguesia de 

Rubiães”, pelo valor base € 149.568,25, acrescido de iva à taxa legal em vigor, por despacho do Sr. Presidente 

datado de 05-11-2018; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A deliberação de aprovação do projeto pela Câmara Municipal em 08-01-2019, por via da necessidade de 

alterar aspetos fundamentais ao projeto inicial que se repercutiram num aumento da estimativa orçamental da 

empreitada; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. O acréscimo nos alojamentos servidos pela rede de drenagem de águas residual doméstica proveniente da 

expansão da rede de saneamento, surge a necessidade de executar ramais de ligação que asseguram a 

condução das águas residuais prediais, desde as caixas de ramal até à rede pública. --------------------------------  

Em conformidade com o anteriormente exposto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------  

1. A aprovação do Projeto para a empreitada Execução da Rede de Saneamento no Lugar de Castro, Freguesia 

de Rubiães; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder o montante de € 

252.824,94 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), 

acrescido de IVA, à taxa legal em vigor e sendo este legalmente devido; -------------------------------------------------  

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

Para os devidos efeitos, o procedimento de contratação pública adequado apenas será aberto após a 

aprovação da candidatura e assinatura do respetivo termo de aceitação, pelo que deverá ser presente uma 

informação a este executivo das condições do procedimento ao abrigo do DL n.º 111-B/2017, de 31 de agosto. 

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

1. o Projeto para a empreitada Execução da Rede de Saneamento no Lugar de Castro, Freguesia de 

Rubiães;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. o valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder o montante de 

€ 252 824,94 (duzentos e cinquenta e dois mil oitocentos e vinte e quatro euros e noventa e quatro 

cêntimos), acrescido de IVA, à taxa legal em vigor e sendo este legalmente devido. ---------------------------  

EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NOS LUGARES DO COVELO À VEIGA, FREGUESIA DE CASTANHEIRA 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de projeto de execução da empreitada de 

“Execução da Rede de Saneamento no lugar do Covelo à Veiga, freguesia de Castanheira”, que se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A candidatura para Expansão da Rede de Saneamento apresentada ao aviso POSEUR-12-2017-05; --------  

2. A aprovação do projeto inicial para a “Execução da Rede de Saneamento no Lugar do Covelo à Veiga, 

Freguesia de Castanheira”, pelo valor base € 152.716,35, acrescido de iva à taxa legal em vigor, por 

deliberação da Câmara Municipal datada de 05-11-2018; ---------------------------------------------------------------------  

3. O acréscimo nos alojamentos servidos pela rede de drenagem de águas residual doméstica proveniente da 

expansão da rede de saneamento, surge a necessidade de executar ramais de ligação que asseguram a 

condução das águas residuais prediais, desde as caixas de ramal até à rede pública. --------------------------------  

Em conformidade com o anteriormente exposto, propõe-se: ------------------------------------------------------------------  

1. A aprovação do Projeto para a empreitada Execução da Rede de Saneamento no Lugar do Covelo à Veiga, 

Freguesia de Castanheira; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 152.716,35 (cento e 

cinquenta e dois mil setecentos e dezasseis euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido de IVA; -------------------  

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

Para os devidos efeitos, informa-se que o procedimento de contratação pública apenas será aberto após a 

aprovação da candidatura, pelo que deverá ser presente uma informação a este executivo das condições do 

procedimento ao abrigo do DL n.º 111-B/2017, de 31 de agosto. ------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 27 de maio de 2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. o projeto para a empreitada Execução da Rede de Saneamento no Lugar do Covelo à Veiga, Freguesia 

de Castanheira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. o valor base do procedimento para a execução da empreitada não deverá exceder € 152 716,35 (cento 

e cinquenta e dois mil setecentos e dezasseis euros e trinta e cinco cêntimos), acrescido de IVA. --------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. MARTINHO DE COURA  

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio da Fábrica da Igreja de S. Martinho de 

Coura, em Coura para reparação do telhado da igreja paroquial. -------------------------------------------------------  

(…) terminámos há pouco tempo a obra da Igreja Paroquial de S. Martinho de Coura. De entre os orçamentos 

de três empreiteiros optámos pelo mais barato no valor de 16 500,00, acrescido de IVA a 23%. -------------------  

Ainda no fizemos o peditório pela freguesia, mas, neste momento de crise e sendo a paróquia, pequena e 

pobre, com parcos recursos económicos, sabemos que o mesmo será insuficiente. Contactamos a junta, no 

mesmo sentido, se todos derem uma ajuda, por pequena que seja, poderemos fazer face à dívida em causa.   

Sabemos que a Câmara tem contribuído, na medida do possível e, tendo nós conhecimento de que o presidente 

da Câmara é um grande defensor da preservação do património concelhio, só podemos aguardar uma resposta 

positiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, vimos pedir a vossa ajuda para melhor preservarmos o nosso património e servir a comunidade. --------  

Tem em anexo um orçamento: “Fornecimento de trabalhos necessários da igreja paroquial da Senhora das 

Dores: limpeza e lavagem da cobertura com aplicação de hidrorrepelente, limpeza e lavagem das cantarias e 

paredes e aplicação de hidrorrepelente e nova pintura, tratamento das madeiras existentes, no exterior”. -------  

Tendo em conta o interesse municipal na beneficiação do património de forma a evitar a sua degradação 

e assegurar a sua conservação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio 

no valor de € 4 000,00 (quatro mil euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São Martinho de Coura, para 

obras de conservação da sua igreja paroquial. --------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAREDES DE COURA 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, que se transcreve: ------------------------------------------------------  

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, para cumprir cabalmente as suas 

atribuições necessita de meios humanos e físicos com caráter de permanência, que implicam elevados custos. 

Para garantir estas atribuições, esta Associação tem encargos mensais fixos de valores muito elevados, cujas 

prestações de serviços ficam aquém dos seus gastos totais. Para agravar este quadro, alguns dos organismos 

públicos para os quais são prestados os serviços, provocam dois tipos distintos de constrangimentos: preços 

muito reduzidos e prazos de pagamento muito longos, com tendência de aumento.  ----------------------------------  

Nesta conformidade, vimos solicitar a atribuição de uma comparticipação nestas despesas de natureza fixa, de 

modo a assegurar todos os compromissos necessários ao bom funcionamento desta Associação, durante o 

ano de 2019.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Certos de que a este assunto será dada a melhor das vossas atenções e na expetativa de uma resposta 

favorável dessa entidade, atendendo ao facto de ter prestado sempre grande apoio a esta associação, quer 

financeiro, quer logístico, envio desde já o nosso BEM HAJA.  ---------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a atribuição de um subsídio à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, no valor de € 40 000,00 (quarenta mil euros), pago em 

duas prestações de € 20 000,00 (vinte mil euros), nos meses de julho e outubro do ano corrente, 

destinado a comparticipar nas despesas de natureza fixa, de modo a assegurar todos os compromissos 

necessários ao bom funcionamento da Associação. ------------------------------------------------------------------------  
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O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo entre as partes”. -----------  

PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do pedido de Maria de Fátima de Castro Reis, para 

pagamento de consumo de água, fracionado. ---------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente um requerimento de Maria de Fátima de Castro Reis, residente em Coura, relativa à instalação nº 

8073, a solicitar o pagamento da importância de €1 082,61 (mil e oitenta e dois euros e sessenta e um euros), 

relativa a consumo de água, em doze prestações mensais.  -----------------------------------------------------------------  

Tem em anexo declaração de rendimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento da fatura no valor de total de €1 082,61 

(mil e oitenta e dois euros e sessenta e um euros), em 12 prestações mensais, referente a consumo de 

água, no valor unitário de 90,22 (noventa euros e vinte e dois cêntimos), ao abrigo do nº3 do Artigo 166º, 

do Regulamento Municipal de Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais, a requerimento de Maria de Fátima de Castro Reis, residente em Coura. -----------------  

ALIENAÇÃO DE PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de informação para abertura do procedimento para 

alienação de património municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Sendo o Município proprietário de bens imóveis do seu domínio privado que não se encontram em uso, por 

não serem essenciais à prossecução das suas atribuições como autarquia local, venho propor que seja 

deliberada a abertura de procedimento de hasta pública para alienação do património abaixo identificado: -----  

- Fração Autónoma N, T3, localizada na Rua Dr. José Gomes Moreira nº 18, com o preço base de licitação de 

€ 80 000,00;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fração Autónoma O, T2, localizada na Rua Dr. José Gomes Moreira nº 18, com o preço base de licitação de 

€ 70 000,00;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, propõe-se, que a Câmara Municipal, no âmbito da sua competência prevista na alínea g) do n. º1 do 

artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro: -----------------------------------------------------------------------------------  

- Autorize a abertura do procedimento para alienação dos bens imóveis acima mencionados assim como a 

licitação por valores iguais ou superiores aos apresentados; -----------------------------------------------------------------  

- Aprove o Programa de Procedimento, Normas do Procedimento e o anúncio, que seguem em anexo; ---------  

- Determine a publicitação num jornal de expansão nacional, Jornal de Notícias, na página da Câmara e 

afixação de editais nos locais de estilo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- Nomeie a seguinte comissão de acompanhamento do processo de alienação: ----------------------------------------  

Ana Rebelo, chefe de serviço, como presidente da comissão; ----------------------------------------------------------------  

Sofia Carvalho, técnica superior, como membro da comissão; ---------------------------------------------------------------  

Ana Clara Carvalho, técnica superior, como membro da comissão. ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no âmbito da sua competência prevista na alínea g) 

do n. º1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro: ----------------------------------------------------------------  

- Autorizar a abertura do procedimento para alienação dos bens imóveis acima mencionados assim 

como a licitação por valores iguais ou superiores aos apresentados; -----------------------------------------------  

- Aprovar o Programa de Procedimento, Normas do Procedimento e o anúncio, que seguem em anexo; 

- Determinar a publicitação num jornal de expansão nacional, Jornal de Notícias, na página da Câmara 

e afixação de editais nos locais de estilo;---------------------------------------------------------------------------------------  
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- Nomear a comissão de acompanhamento do processo de alienação, constituído por: Ana Rebelo, 

chefe de serviço, como presidente da comissão; Sofia Carvalho, técnica superior, como membro da 

comissão; Ana Clara Carvalho, técnica superior, como membro da comissão. -----------------------------------  

AÇÃO SOCIAL 

BOLSAS DE ESTUDO - RECLAMAÇÕES 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de ata do júri de seleção e avaliação de bolsas de estudo 

relativa à análise de reclamações apresentadas, que se transcreve a seguir e fica a fazer parte desta minuta. 

“ATA --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CANDIDATURA 2018/19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos dezassete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas, reuniu, nos Paços do 

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

o júri de seleção e avaliação das candidaturas. Estiveram presentes Maria José Brito Lopes Moreira, Isabel Maria 

Carlão Policarpo, Sérgio de Sousa Caselhos, Manuel António Barbosa Moreira e Ana Paula Fernandes. -------------  

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

1. Análise das reclamações recebidas em sede de audiência prévia. A saber:  -----------------------------------------------  

Candidata – Mariana de Fátima Barbosa Fernandes ------------------------------------------------------------------------------  

Alega a candidata que não deverá ser excluída ao abrigo do art. 9.º n.º 1 al.a) do RMBEPC (rendimento per capita 

superior a 14 IAS) uma vez que os rendimentos que constam do IRS 2017 da sua mãe se destinavam a 

investimento num projeto de produção agrícola e não para sustento do agregado familiar. Mais referiu que o 

rendimento do agregado em 2018 já é bastante inferior. -----------------------------------------------------------------------------  

Relativamente a esta questão, o Júri procedeu à reanálise da candidatura e constatou que no cálculo relativo aos 

rendimentos da categoria B, foram tidos em conta os subsídios à exploração, na percentagem definida pelas 

normas fiscais (10%). O Júri sublinhou que não contabiliza a totalidade destes montantes em qualquer candidatura. 

Constatando que não ocorreu qualquer erro de cálculo e lembrando que para todos os candidatos foram 

considerados os rendimentos do ano de 2017, o júri deliberou, por unanimidade, manter a exclusão da candidatura. 

Candidata - Eliana Gabriela Esteves Veiga -------------------------------------------------------------------------------------------  

A candidata reclama do valor da bolsa, alegando que o pai é reformado por invalidez e sofre de graves problemas 

de saúde e a mãe encontra-se desempregada. Refere ainda ter conhecimento de “bolsas atribuídas a outras 

pessoas com pais empregados e de valor substancialmente maior”. O Júri reanalisou o processo de candidatura 

e começou por verificar que o a bolsa atribuída a esta candidata foi de € 414,65. --------------------------------------------  

Começou o Júri por lembrar que, para o cálculo do valor desta Bolsa, é tido em conta também o montante da bolsa 

atribuída pela Universidade, que no caso em apreço foi de € 3810. --------------------------------------------------------------  

Conferidos os valores dos rendimentos e despesas do agregado familiar em 2017 (apesar de terem sido 

apresentados alguns documentos de 2018, que o Júri não pôde considerar), conforme declaração de IRS e demais 

documentação apresentada, confirmou-se não se verificar erro de cálculo, tendo sido atribuída ainda a majoração 

de 15% por voluntariado, atendendo ao desempenho de cargos associativos pela candidata.----------------------------  

Face ao exposto, o Júri deliberou, por unanimidade, manter o valor da Bolsa atribuída. ------------------------------------  

Candidata - Ana Severina de Sousa Pereira  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Alega a candidata que não deverá ser excluída ao abrigo do art. 9.º n.º 1 al.a) do RMBEPC (rendimento per capita 

superior a 14 IAS), uma vez que a sua mãe irá ficar desempregada no mês de junho de 2019, não tendo qualquer 

garantia de voltar ao seu emprego (cantina da escola básica). O Júri reanalisou o processo da candidata e 

confirmou que não se verifica qualquer erro de cálculo.  ----------------------------------------------------------------------------  
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Quanto à situação de desemprego alegada, o Júri não pode considerá-la neste momento, desde logo porque esta 

bolsa se refere ao ano letivo 2018/19, reportando-se aos rendimentos e despesas de 2017. ---------------------------  

Assim, por unanimidade, foi deliberado manter a exclusão da candidatura. -------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos do júri dos quais, para constar, foi lavrada a 

presente ata que vai assinada por todos os presentes.”. --------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, homologar a ata do Júri de atribuição de bolsas de estudo, relativas à 

candidatura do ano letivo de 2018/2019, e não dar provimento às reclamações apresentadas pelas 

candidatas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 1º TRIMESTRE DE 2019 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 1º trimestre de 2019, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família 

e à População Idosa, de acordo com mapa anexo como documento que faz parte integrante desta ata.  

“Comparticipação de Creche – 1 º trimestre 2019. -------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que relativamente aos processos de comparticipação de creche, nos termos do artigo 5º do 

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, foi apurado, no período de julho a 

setembro de 2019 (1º trimestre), o valor total de € 2 298,68 (dois mil duzentos e noventa e oito euros e sessenta 

e oito cêntimos), respeitante a 25 crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos encontram-se instruídos em conformidade com o respetivo Regulamento e cada comparticipação 

foi calculada mediante a idade, mensalidade da creche (apresentação de recibos de pagamento) e escalão do 

abono de família da criança.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se mapa, que fica a fazer parte integrante desta ata, onde constam os dados e valores correspondentes 

a cada beneficiário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos 05 e 11 de 2017 e 05 de 2018, ficaram pendentes por falta a de apresentação dos documentos  

comprovativos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 2 298,68 (dois mil duzentos 

e noventa e oito euros e sessenta e oito cêntimos), relativo ao 1º trimestre de 2019 e à comparticipação 

de creche de vinte e seis crianças, constantes do mapa anexo, nos termos do artigo 5º, do Regulamento 

de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa”. -------------------------------------------------------------------  

APOIO À NATALIDADE – 1 º TRIMESTRE DE 2019 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa,1º trimestre de 2019. 

“Pelo Serviço de Ação Social foi apresentado o mapa dos requerimentos apresentados para apoio à natalidade, 

nos termos do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, relativo ao 

primeiro trimestre de 2019, no valor total de € 12 500,00 (doze mil e quinhentos euros). ----------------------------------  

Proc. 

N.º 

REQUERENTE BENEFICIÁRIO Valor 

Atribuído  

08/18 
Ester Alexandrina Alves de 
Brito Braga Vanessa Braga Pereira € 500,00 

30/18 
Maria do Céu Gomes 
Amorim Tiago Amorim Pinheiro 

€ 500,00 

42/18 
Sandra Isabel Soares Castro 
de Sousa Rita de Sousa Ferreira 

€ 500,00 

51/18 
Margarete de Jesus da Cunha 
Barbosa Dânia Barbosa Feijó 

€ 500,00 

1/19 Aldina Gomes Teixeira Benedita Teixeira Barreiro € 500,00 
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2/19 Andréa Lima Anita Isabel Lima Silva € 500,00 

3/19 
Elisabete Cristina Gomes 
Barbosa Martim Barbosa Gonçalves 

€ 500,00 

4/19 
Iolanda Isabel Vieira da 
Cunha Camila Cunha de Sousa 

€ 500,00 

5/19 Raquel Sofia Serra Vaz Pedro Vaz Freitas € 500,00 

6/19 
Catarina Adelaide Castro 
Barbosa Benedita Barbosa de Melo 

€ 500,00 

7/19 
Maria Idalina Oliveira 
Ferreira 

Gonçalo José Ferreira 
Pereira 

€ 500,00 

8/19 
Tânia Patrícia Barreiro 
Dantas Francisca Dantas Dias 

€ 500,00 

9/19 
Cláudia Cristina Barbosa da 
Rocha Rodrigo Rocha Fernandes 

€ 500,00 

10/19 
Carla Sofia Nogueira da 
Conceição Carneiro Miguel Conceição Carneiro 

€ 500,00 

11/19 
Sónia Isabel Santos Barros 
Araújo  Gabriel Barros Araújo 

€ 500,00 

12/19 
Manuel Alcides Alves 
Fernandes Inês Tenente Fernandes 

€ 500,00 

13/19 
Fernanda Isabel Igreja 
Teixeira 

Rafael Bento Teixeira 
Santos 

€ 500,00 

14/19 Vitor Manuel Sousa Pereira Mateus Loureiro Pereira € 500,00 

15/19 
Cláudia Sofia de Sousa Brito 
de Lourdes Rodrigo Brito de Lourdes 

€ 500,00 

16/19 
Márcia Patrícia da Cunha 
Sousa Gabriel de Sousa Rodrigues 

€ 500,00 

17/19 
Maria Bernardete Araújo de 
Castro 

Lourenço de Castro 
Rodrigues 

€ 500,00 

18/19 
Marlene dos Remédios 
Aragão de Sousa da Cunha Matilde Aragão de Sousa € 1 000,00  

19/19 Alcides Barbosa Vaz Loureiro Rita Costa Loureiro € 500,00  

20/19 
Tânia Alexandra Guimarães 
Coutinho Dias Gustavo Coutinho Dias € 500,00 

  TOTAL: € 12 500,00 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de apoio à natalidade, para o primeiro trimestre 

de 2019, nos termos do artigo 4º do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, 

no valor global de € 12 500,00 (doze mil e quinhentos euros), nos termos do mapa transcrito. ------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

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

ENCERRAMENTO 

E não havendo mais nada a tratar, 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. ------------------------------------------------  


