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Ata n.º 13/2021 da reunião ordinária realizada no dia 22 de junho de 2021 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h20. 
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ABERTURA 

No dia vinte e dois do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, 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 12/2021, da reunião ordinária de 08-06-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 12/2020, da reunião ordinária de 08-06-2021. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 18-06-

2021, que acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------  

 

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 600,00€ seiscentos euros 

Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 

Vereadora: 200,00€ duzentos euros 

DAF 
Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 
Divisão de Educação, Cultura e Ação 
Social: 

400,00€ quatrocentos euros 

DOSM 
Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros 

DUA 
Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 5 117,57€ cinco mil cento e dezassete euros e cinquenta e sete cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 110 747,56 
€ 

cento e dez mil setecentos e quarenta e sete euros e cinquenta e 
seis 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) 73 815,52€ setenta e três mil oitocentos e quinze euros e cinquenta e dois 
cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete cêntimos 
Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 
Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um cêntimos  
Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 35 910,28€ trinta e cinco mil novecentos e dez euros e vinte e oito cêntimos 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL - TRANSPORTE ESCOLAR 

Ponto 03: Apresentação, discussão e votação da proposta de autorização prévia da Assembleia Municipal 

para a assunção do compromisso plurianual decorrente da celebração de um contrato de prestação de 

serviços de transporte – Escola Básica de Paredes de Coura, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, na sua redação em vigor, para os anos letivos de 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024. ---------------  

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

a) O regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos (Lei n.º 13/2006, de 17 de 

abril) estipula a transferência para os municípios de competências relativas à organização, financiamento 

e controlo de funcionamento dos transportes escolares, nomeadamente das crianças deslocadas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico (1CEB); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Que a autarquia tem vindo, ao longo dos últimos anos, a adaptar os circuitos de transporte escolar de 

acordo com as necessidades existentes no território, por forma a conferir uma melhor resposta aos alunos 

e respetivas famílias; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Que o contrato vigente para o Serviço de Transporte Escolar dos alunos do 1º ciclo da Escola Básica 

termina no final do presente ano letivo;  --------------------------------------------------------------------------------------  

d) Que esta edilidade não dispõe de meios, quer humanos quer de viaturas, suficientes, para assegurar o 

transporte dos alunos das suas residências até ao estabelecimento de ensino e vice-versa, nos termos 

da legislação vigente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) É intenção desta autarquia contratar o serviço de transporte escolar para os alunos do 1CEB, por via de 

concurso público com publicidade internacional no Jornal Oficial da União Europeia; ---------------------------  

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 136 664,56€ cento e trinta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro euros e 
cinquenta e seis cêntimos 

Conta n.º0018/14824607312 – (BST) €  
Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 

cêntimos  
Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis 

cêntimos 
Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 

cêntimos 
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) 14 773,01€ catorze mil setecentos e setenta e três euros e um cêntimo 
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 954,51€ novecentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e um 

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

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 3 395,14€ três mil trezentos e noventa e cinco euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 5 961,08€ cinco mil novecentos e sessenta e um euros e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 7 870,79€ sete mil oitocentos e setenta euros e setenta e nove cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 127 497,89€ cento e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e sete euros e 

oitenta e nove cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 662 168,29€ um milhão seiscentos e sessenta e dois mil cento e sessenta e oito 

euros e vinte e nove cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 533 869 ,87€ quinhentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e nove euros 

e oitenta e sete 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) 50 796,13€ cinquenta mil setecentos e noventa e seis euros e treze cêntimos 
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f) A celebração do referido contrato implicará o pagamento, por parte do Município à Empresa de Serviços de 

Transporte vencedora de tal concurso público, de um valor anual que poderá chegar aos 246.476,60 

euros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) Para efeitos do cálculo do montante máximo a pagar pela prestação do serviço nos três anos letivos 

(2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024) se consideraram 178 dias úteis letivos (de acordo com o calendário 

escolar do Ministério da Educação), 10 circuitos e 454 km percorridos diariamente e um preço unitário por 

km de 3,05€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Merece realce a circunstância dos valores referidos no ponto anterior deverem ser tomados como 

meramente indicativos, atento o facto de existirem diversos fatores que poderão conduzir à sua alteração, 

tais como: a impossibilidade de determinar se todos os alunos transitam para o ano escolar seguinte ou 

se vão surgir situações de retenção; a dificuldade em proceder à identificação minuciosa de todos os 

alunos que irão frequentar o 1.º ciclo; a possibilidade de existência de novos pontos de recolha; a 

possibilidade de alteração dos atuais pontos de recolha, entre outras; ----------------------------------------------  

i)- Para efeitos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA e do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 

de junho, tendo em conta que o prazo de execução do serviço é de três anos letivos (2021/2022; 

2022/2023 e 2023/2024), o compromisso em causa tem natureza plurianual; -------------------------------------  

j)- Nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da  Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia da assembleia municipal, quando envolvam 

entidades da administração local; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

k) O preço base referido anteriormente, os encargos resultantes da referida aquisição de serviços não deverão 

exceder, previsivelmente, em cada ano económico, os seguintes montantes, aos quais acresce IVA à taxa 

em vigor: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2021: 98 313,70€ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2022: 246 476,60€  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2023: 246 476,60€  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2024: 148 162,90  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submeter à autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção do compromisso plurianual decorrente da celebração de um 

contrato de prestação de serviços de transporte escolar para os alunos da Escola Básica de Paredes de Coura, ao abrigo do 

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

Foi deliberado, unanimidade, submeter à autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção do 

compromisso plurianual decorrente da celebração de um contrato de prestação de serviços de transporte 

– Escola Básica de Paredes de Coura, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 

em vigor, para os anos letivos de 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024. -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ASSOCIAÇÃO COMÉDIAS DO MINHO 

PONTO 04: - Apreciação, discussão e votação da proposta de autorização para a assunção do 

compromisso e pagamento no valor de € 20 000,00, referente à comparticipação de 2021, à Comédias do 

Minho, Associação para a Promoção de Atividades Culturais no Vale do Minho. -------------------------------------  

Em anexo, Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021 e a ata da sua aprovação, que ficam a fazer parte 

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

comparticipação no valor de € 20 000,00 (vinte mil euros), à Comédias do Minho, Associação para a 

Promoção de Atividades Culturais no Vale do Minho. ---------------------------------------------------------------------------  

DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE RNSI PELA SGAI AO MUNICIPIO 

PONTO 05: - Apreciação, discussão e votação da proposta de celebração de protocolo para a 

disponibilização de serviço de conectividade à rede nacional de segurança interna pela Secretaria-geral da 

Administração Interna ao Município de Paredes de Coura, e respetiva minuta que se anexa a esta ata e dela 

fica a fazer parte integrante: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/2016, de 3 de junho, constituiu o grupo de projeto denominado 

«Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação na Administração Pública» (CTIC) para elaborar a 

Estratégia TIC 2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2017, de 26 de julho, o Conselho de Ministros aprovou a 

Estratégia TIC 2020 e o respetivo Plano de Ação bem como os Planos Setoriais, apresentados pelo CTIC, assente 

em três eixos específicos — integração e interoperabilidade; inovação e competitividade e partilha de recursos — 

que consagram doze medidas concretas; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Encontra-se previsto na Estratégia TIC 2020, EIXO III — Partilha de recursos, Medida 11: Comunicações, 

racionalizar comunicações de voz e dados, implementar rede comum de comunicações multisserviços e definir e 

implementar estratégia de comunicações unificadas, Medida 10:  aproveitar a capacidade instalada na AP para 

disponibilizar uma oferta robusta de serviços TIC permitirá reduzir a despesa em novas infraestruturas, plataformas 

e sistemas, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 108/2017, de 26 de julho; ---------------------------  

A Rede Nacional de Segurança Interna (RNSI) é a rede de comunicações segura do Ministério da Administração 

Interna e que assenta num sistema de cooperação, partilha de serviços e gestão coordenada, integrada e de alto 

débito, capaz de suportar dados, voz e imagem, disponibilizada aos Serviços e Forças de Segurança e restantes 

organismos do Ministério da Administração Interna (MAI), sendo a mesma gerida pela SGAI; ---------------------------  

No âmbito da partilha de recursos referenciada nos pontos supra, a SGAI disponibiliza, através da Rede Nacional 

de Segurança Interna (RNSI), a possibilidade de os municípios aderirem ao acesso em conetividade dedicada em 

rede privada da RNSI, fornecendo desta forma um acesso seguro entre as várias entidades através da rede 

Ministerial para acesso às plataformas informáticas alojadas na RNSI, onde podem entre outras encontrar o acesso 

e registo na plataforma de informação relativa à afluência às urnas e dos resultados eleitorais apurados no 

escrutínio provisório da SGAI, o acesso ao Sistema de Contraordenações de Trânsito (SCOT) da Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)para contraordenações de transito ou o acesso às aplicações da 

Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), entre outros, evitando assim os tradicionais acessos não seguros 

disponíveis através da internet; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Trata-se de um serviço disponibilizado pela SGAI a título gratuito, que visa garantir a segurança das comunicações, 

que confere especial relevância e aplica as melhores práticas em termos de política de cibersegurança, onde se 

promove a interoperabilidade segura entre as várias entidades; -------------------------------------------------------------------  

A adesão à rede segura da RNSI por parte dos municípios é concretizada através da realização de protocolo 

celebrado entre o município e a SGAI, com vista à instalação física da conetividade entre o município e a RNSI; 

A 9 de abril de 2019 foi celebrado um contrato por um prazo de 5 (cinco) entre a SGAI e a MEO – Serviços de 

Comunicações e Multimédia, S.A., cujo objeto é a aquisição de serviços de suporte à RNSI (Contrato 42/2019); 

Entre os vários serviços adjudicados no âmbito do mencionado contrato está a instalação de conectividades e 

respetivos equipamentos que permitam o acesso dos Municípios à RNSI; -----------------------------------------------------  
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Pelos motivos expostos, se considera de extrema relevância a adesão por parte do Município de Paredes de Coura 

à rede segura da RNSI; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A celebração de protocolo para a disponibilização de serviço de conectividade à rede nacional de segurança 

interna pela Secretaria-geral da Administração Interna ao Município de Paredes de Coura, nos termos da 

minuta anexa como doc. n.º 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a minuta de protocolo anexa como doc. n.º 1 a celebrar entre o Município de Paredes de Coura e 

a Secretaria-geral da Administração Interna. -------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta transcrita, na íntegra. --------------------------------------------  

AÇÃO SOCIAL 

APOIO À HABITAÇÃO PARA ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – MANUEL FERNANDES BARREIRO 

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

por Manuel Fernandes Barreiro, nos termos do Regulamento de Apoio à Habitação Degradada para 

Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Paredes de Coura. -----------------------------------------------------  

Anexa-se relatório do Gabinete de Ação Social, que fica a fazer parte integrante desta ata e o relatório da Divisão 

de Obras Municipais, que a seguir se transcreve. -------------------------------------------------------------------------------------  

1 – Identificação do requerente: Manuel Fernandes Barreiro; ----------------------------------------------------------------------  

Prédio urbano: artigo 363.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 reconstrução da cobertura da habitação, afetada por um incêndio no sótão (cobertura). -------------------------  

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

- Fornecimento de materiais de reconstrução da estrutura da cobertura, nomeadamente: ---------------------------------  

- Construção de viga cumieira (aço e betão), apoiada em parede resistente de tijolo; --------------------------------------  

- Laje de cobertura com vigotas, abobadilhas e ripado para suporte da telha; -------------------------------------------------  

- Fornecimento da telha e cumes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento de tubos de abastecimento de água e eletricidade para refazer as redes existentes no sótão. ------  

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

Elaboração de projeto da cobertura e estabilidade para a execução da reconstrução da cobertura 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%) 

- Material da estrutura da cobertura, incluindo 

telha. (Materline); 

4 224,42€ 

- Fornecimento de material execução parcial 

das redes interiores de abastecimento de água 

e eletricidade. (Matricoura); 

210,59€ 

TOTAL c/ IVA 4 435,01€ 

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

Face ao exposto, propõe-se como tipo de apoio social a prestar ao requerente Manuel Fernandes Barreiro, o 

fornecimento de diversos materiais no valor total de 4 435,01€ (IVA incluído à legal em vigor). --------------------------  
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 --------- Foi deliberado por unanimidade, autorizar o apoio solicitado para beneficiação da habitação de 

Manuel Fernandes Barreiro, no valor total de € 4 435,01 (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco euros e 

um cêntimo), com o IVA incluído, nos termos do Regulamento de Apoio à Habitação Degradada para 

Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Paredes de Coura 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.APOIO À HABITAÇÃO PARA ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – TERESA REGO 

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

por Teresa Rego, nos termos do Regulamento de Apoio à Habitação Degradada para Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Município de Paredes de Coura. -----------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se relatório do Gabinete de Ação Social, que fica a fazer parte integrante desta ata e o relatório da Divisão 

de Obras Municipais, que a seguir se transcreve. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Nome: Teresa Rego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 reconstrução da habitação, afetada por incêndio. ----------------------------------------------------------------------------  

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

- Fornecimento de todos os materiais necessários para a isolamento da laje de pavimento (piso), laje de teto e 

estrutura de cobertura para apoio da telha, remodelação de cozinha, instalação sanitária e dois quartos; 

fornecimento de tijolo para execução de paredes divisórias, regularização de pavimentos, paredes e tetos.  --------  

- Fornecimento de materiais acabamento: revestimento de pavimentos (cozinha, hall e instalação sanitária), 

paredes exteriores, interiores e tetos; equipamento sanitário e de cozinha; materiais de pintura exteriores e 

interiores; materiais de abastecimento de água, esgotos e eletricidade.  --------------------------------------------------------  

- Fornecimento e colocação de caixilharia exterior; ------------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento e colocação de caixilharia interior, rodapés e pavimento flutuante nos quartos.  -------------------------  

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 reconstrução/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 lajes de piso, teto e cobertura, incluindo telha; todos 
os materiais para execução de paredes e tetos interiores; regularização de 
pavimentos. (Materline) 

5 110,82€ 

- 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) 

3 049,53€ 

- Fornecimento e colocação de portas interiores, rodapés e piso soalho flutuante. 
(Manuel Eduardo S. Teixeira) 

1 512,00€ 

- Caixilharias exteriores em alumínio lacado. (Carlos Martins) 1 527,66€ 
- Fornecimento e colocação de peitoris e soleiras (António Freitas Cunha)  83,39€ 

TOTAL c/ IVA 11 283,40€ 
5 – Conclusão -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, propõe-se como tipo de apoio social a prestar à requerente Teresa Rego, o fornecimento de 

diversos materiais no valor total de 11 283,40€ (IVA incluído à taxa de 23%). -------------------------------------------------  

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

Teresa Rego, no valor total de € 11 283,04 (onze mil duzentos e oitenta e três euros e quatro cêntimos), 

com o IVA incluído, nos termos do Regulamento de Apoio à Habitação Degradada para Estratos Sociais 

Desfavorecidos do Município de Paredes de Coura e de acordo com os relatórios do Gabinete de Ação 
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Social e da Divisão de Obras e Serviços Municipais, que se anexam e ficam a fazer parte integrante desta 

ata. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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


