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Ata n.º 14/2021 da reunião ordinária realizada no dia 06 de julho de 2021 iniciada às 10h30m e concluída às 

12h15. 
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ABERTURA 

No dia seis do mês de julho 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 13/2021, da reunião ordinária de 22-06-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 13/2020, da reunião ordinária de 22-06-2021. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 02-07-

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: 4 405,58€ Quatro mil quatrocentos e cinco euros e cinquenta e oito 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 496 434,60 
€ 

Quatrocentos e noventa e seis mil quatrocentos e trinta e quatro 
euros e sessenta 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) 77 095,50€ setenta e sete mil noventa e cinco euros e cinquenta 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) 39 440,92€ trinta e nove mil quatrocentos e quarenta euros e noventa e dois 

cêntimos 
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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 30-06-2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara saiu sa sala. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO HIERÁRQUICO DE ANTÓNIO RODRIGUES DA COSTA 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação do recurso hierárquico, apresentado por António Rodrigues 

da Costa, relativo às obras de construção civil levadas a cabo na antiga sede da junta de freguesia de 

Castanheira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando que no ponto aqui em causa se apreciará um recurso hierárquico de um ato do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, o Senhor Presidente da Câmara entendeu que não devia participar na sua apreciação, 

discussão e votação, tendo saído da sala no momento em que o ponto foi tratado. -----------------------------------------  

Já sem o Senhor Presidente da Câmara na sala, entrou-se no mérito do recurso hierárquico: ---------------------------  

Alega o recorrente que o ato administrativo de indeferimento do Sr. Presidente da Câmara de janeiro de 2021 

padece de falta de fundamentação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vejamos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O ofício recebido pelo recorrente tem por base o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 04 de janeiro 

de 2021 que aqui se anexa como documento n.º 1, o qual, por sua vez, se baseia na informação dos serviços 

jurídicos junta em anexo como documento n.º 2, documentos esses que aqui se dão por integralmente reproduzidos 

para os devidos efeitos e onde de forma expressa, sucinta e integrada se expõem as razões de factos e de direito 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 149 568,21€ cento e quarenta e nove mil quinhentos e sessenta e oito euros e 
vinte e um 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) 1 466,01€ Mil quatrocentos e sessenta e seis 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) 355 946,06€ Trezentos e cinquenta e cinco mil novecentos e quarenta e seis 

euros e seis cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 815 663,71€ Um milhão oitocentos e quinze mil seiscentos e sessenta e três 

euros e setenta e um cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 542 447,32€ Quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e sete 

euros e trinta e dois 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) 40 402,16€ Quarenta mil quatrocentos e dois euros e dezasseis cêntimos 
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para se decidir nos termos em que se decidiu, tendo necessariamente de se concluir que a decisão do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de janeiro de 2021 encontra-se devidamente fundamentada. -------------------------  

Diz-nos, no entanto, o recorrente que não constava em anexo ao ofício recebido qualquer parecer dos serviços 

técnicos, nem a fundamentação expressa da decisão. Face ao alegado, parece-nos que, ao contrário do que é 

usual, por lapso dos serviços, pode não se ter anexado ao ofício cópia do despacho que lhe serviu de base, razão 

pela qual entendemos que juntamente com certidão da presente deliberação deverá ser remetido ao recorrente 

cópia do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 04 de Janeiro de 2021, bem como da informação 

dos servidos jurídicos de 21 de dezembro de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------  

No tocante à parte substancial do recurso hierárquico apresentado não encontramos motivos para divergir do 

despacho do Sr. Presidente da Câmara de 04 de janeiro de 2021, nem da informação dos serviços jurídicos de 21 

de dezembro de 2020, razão pela qual, relativamente a todas as desconformidades alegadas pelo recorrente na 

obra levada a cabo pelo Município, damos aqui por integralmente reproduzidos os termos e os fundamentos 

constantes naqueles documentos, os quais se encontram em anexo à presente ata. ---------------------------------------  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, pelos presentes: ------------------------------------------------------  

a) Precavendo a hipótese de tal não ter sido feito em momento anterior, remeter ao recorrente cópia 

do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 04 de janeiro de 2021 e da informação dos 

serviços jurídicos de 21 de dezembro de 2020; ------------------------------------------------------------------------  

b) Considerar devidamente fundamentado o ato administrativo de indeferimento do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de 04 de janeiro de 2021; ----------------------------------------------------------------------------  

c) Manter, na íntegra, nos termos e como os fundamentos nele expressos, o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de 04 de janeiro de 2021. --------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara regressou à sala. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AOS BOMBEIROS 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de proposta de protocolo de colaboração entre os 10 

municípios do Alto Minho e a Federação dos Bombeiros do Distrito de Viana no Castelo, para financiamento 

de despesas de alimentação os elementos que estiverem empenhados em operações de combate aos 

incêndios rurais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) Os municípios dispõem de atribuições no domínio da proteção civil, (cfr. artigo 23º/2/j) do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12/09, na sua versão atualizada); -----------------------------------------------------------------------------  

b) Os municípios do Alto Minho reconhecem a necessidade de recorrer a equipas de reforço de bombeiros 

para o combate aos incêndios rurais no período em que vigora o nível de empenhamento operacional 

reforçado – nível IV (de 01 de julho a 30 de setembro); -----------------------------------------------------------------  

c) A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, abreviadamente designada por ANEPC, garante o 

financiamento dessas equipas, nomeadamente das despesas de pessoal (54€/24h/elemento), das 

despesas com veículos e combustíveis e das despesas de alimentação apenas e quando os elementos 

estiverem empenhados em operações de combate aos incêndios rurais; ------------------------------------------  

d) A Federação dos Bombeiros do Distrito de Viana do Castelo tem a abrangência territorial do Alto Minho; 

e) De forma a que as equipas possam estar mais próximas das principais ameaças identificadas (Parque 

Nacional Peneda-Gerês, entre outros espaços), o local proposto pelo CDOS – Viana do Castelo para a 

base de estacionamento localiza-se em Arcos de Valdevez; -----------------------------------------------------------  
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f) - Se considera que as despesas de alimentação (quando os operacionais não estiverem empenhados) 

devem ser pagas pelos 10 municípios do Alto Minho, de forma equitativa e que, face à necessidade de 

minimizar o tempo de resposta, o apoio dos referidos municípios deverá ser efetuado através do 

financiamento das despesas de alimentação através da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viana 

do Castelo, a quem competirá o pagamento dessas despesas conforme a sua realização; -------------------  

g) O pagamento das referidas despesas de alimentação deverá ser formalizado através da celebração de 

protocolo de colaboração entre os 10 municípios do Alto Minho e a Federação dos Bombeiros do Distrito 

de Viana no Castelo, no qual se estabeleçam as regras a que o referido pagamento obedecerá; -----------  

h) Através da celebração do referido protocolo de colaboração se promoverá uma maior coordenação, 

eficiência e gestão das equipas de reforço ao combate dos incêndios rurais. --------------------------------------  

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

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

1. Que o Município de Paredes de Coura celebre com os restantes Municípios do Alto Minho e com a Federação 

dos Bombeiros do Distrito de Viana no Castelo protocolo de cooperação nos termos da minuta anexa como 

Doc. n.º 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar a minuta do protocolo de cooperação anexa como Doc. n.º 1, a celebrar entre o Município de Paredes 

de Coura e as entidades no mesmo mencionadas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 29 de junho de 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, deliberar que o Município de Paredes de Coura celebre com os restantes 

Municípios do Alto Minho e com a Federação dos Bombeiros do Distrito de Viana no Castelo protocolo de 

cooperação nos termos da minuta anexa como Doc. n.º 1. --------------------------------------------------------------------  

Aprovar a minuta do protocolo de cooperação anexa como Doc. n.º 1, a celebrar entre o Município de 

Paredes de Coura e as entidades no mesmo mencionadas.--------------------------------------------------------------------------------  

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES PARA CONCESSÃO DE TERRENO 

PONTO 06: - Apreciação, discussão e votação do pedido de pagamento em prestações de concessão de 

terreno no Cemitério Municipal destinado a sepultura. --------------------------------------------------------------------------  

“Iris Yaline Moncada Mendez, residente em Paredes de Coura, vem solicitar a concessão da sepultura onde se 

encontra sepultado o marido José Luis Malheiro Varela, cujo óbito ocorreu em 8 de Maio de 2020, no talhão C, do 

Cemitério Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais solicita que o pagamento seja efetuado em prestações de 50 euros, por ter dificuldades económicas, dado 

que está inserida num agregado familiar de 5 pessoas, sendo 2 crianças de 2 e 7 anos e em habitação arrendada.  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar Iris Yaline Moncada Mendez, a efetuar o pagamento fracionado 

da concessão de terreno no Cemitério Municipal de Paredes de Coura para sepultura perpétua, em onze 

prestações de € 50,00 (cinquenta euros) e uma prestação no valor de € 343,20 (trezentos e quarenta e três 

euros e vinte cêntimos), nos termos do Artº 20º da Tabela de Taxas e Tarifas Gerais do Municipio, tendo 

em conta que o montante da taxa é superior a cinquenta por cento do indexante de apoios sociais (IAS)”.  

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DE PAREDES DE 

COURA – 42/21_S - ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura de procedimento por concurso público para 

aquisição de serviço de transporte escolar para os alunos do 1º ciclo de Paredes de Coura com fundamento na alínea 

a) do nº 1 do artigo 20º do CCP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A transferência para os Municípios de competências relativas à organização, financiamento e controlo de funcionamento dos 

transportes escolares (Lei n.º 13/2006, de 17 de abril), nomeadamente das crianças deslocadas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

(1CEB); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. 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; --------------------------------- 

4. Que, 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 abrange vários períodos letivos (2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024), o 

compromisso em causa tem caráter plurianual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

1. A autorização prévia do compromisso plurianual pela Assembleia Municipal, tomada em sessão ordinária de 30/06/2021; ----- 

2. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a Prestação de serviços de transporte 

escolar para os alunos do 1.º ciclo de Paredes de Coura, com fundamento na alínea a) do n.º 1 do art.º 20.º do CCP; -------------- 

3. A emissão de parecer prévio para abertura do presente procedimento, em cumprimento dos nºs 7 e 8 do  -------------------------- 

artigo 73.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2021)---------------------------------------------- 

4. A aprovação do preço base do procedimento no valor de €739.429,80 (setecentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e 

nove euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal. Tal preço foi definido a partir dos custos médios unitários 

resultantes de anteriores procedimentos, para prestações do mesmo tipo. Nota: para efeitos do cálculo do montante máximo a 

pagar pela prestação do serviço nos próximos três anos letivos, consideraram-se:-------------------------------------------------------------- 

Cálculo valor total: 534 dias letivos x 454 km por dia x 3,05 euros/km ------------------------------------------------------------------------------- 

Cálculo do valor por ano: 178 dias letivos x 454 km por dia x 3,05 euros/km ---------------------------------------------------------------------- 

Os dias úteis letivos foram obtidos de acordo com o calendário escolar do Ministério da Educação. Consideraram-se 10 circuitos 

e 454 quilómetros percorridos diariamente. Quanto ao preço unitário por quilómetro, o mesmo será de 3,05€.  ----------------------- 

5. A não contratação por lotes (art. 46º - A do CCP) deriva de razões de urgência no lançamento do presente procedimento e 

ainda por motivos funcionais, uma vez que funcionalmente é mais prático para a entidade adjudicante a gestão do serviço em 

causa;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. A aprovação do respetivo Anúncio (minuta), Programa de Procedimento e Caderno de Encargos anexos à presente 

informação, em cumprimento do previsto na alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do CCP; ------------------------------------------------ 

7. A autorização da publicitação do anúncio em Diário da República, de acordo com o art.º 130.º e no Jornal Oficial da União 

Europeia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. A seguinte composição do Júri do Procedimento, para dar cumprimento ao estipulado no n.º 1 do art.º 67.º do CCP:------------- 

 - Presidente: Joana Maria Pinto Rodrigues;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - 1ª vogal: Ana Margarida de Barros Rebelo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - 2ª vogal: Janine Azevedo Soares; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - 1º suplente: Jorge Alvarenga Lages; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - 2º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Delegar no Júri do Procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados, de acordo com o disposto no 

n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Designar como gestora do contrato Cristina Alves Pereira, em cumprimento do disposto no artigo 290.º-A do CCP. ------------- 

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

1. Existe cabimento orçamental para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar e, de acordo 

com o artigo 47.º do CCP, o respetivo preço contratual não excederá o valor de €739.429,80 (setecentos e trinta e nove mil 

quatrocentos e vinte e nove euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA, para os três anos letivos;  -------------------------------------- 

2. Tendo em conta 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: --------------- 
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2021: 98.313,70€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2022: 246.476,60€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2023: 246.476,60€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2024: 148.162,90€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O presente procedimento insere-se no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos (CPV) 60130000 

– 8 – Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica; --------------------------------------------------------------  

4. À data existem fundos disponíveis para a assunção do compromisso sendo o seu registo efetuado aquando a adjudicação, de 

acordo com o n.º 1 do artigo 8.º do DL n.º 99/2015, de 2 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------  

5. Que, 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, o 

compromisso em causa tem caráter plurianual tendo em conta que o prazo de execução do serviço é de três anos letivos, 

abrangendo os anos de 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA O ANO LETIVO DE 2020/2021 

PONTO 0: - Apreciação, discussão e votação da proposta do júri de seleção e avaliação das candidaturas às bolsas de 

estudo do município de Paredes de Coura, do ano letivo de 2020/2020, elaborada com base nos elementos instrutórios 

das candidaturas admitidas, de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento Interno aprovado, conforme lista 

a seguir transcrita: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BOLSEIRO BOLSA 

Adriana de Fátima Rodrigues Pereira 
Atribuída 

Adriana Pinto Felisberto Atribuída 
Adriano Miguel Pereira da Silva Atribuída 
Alexandra Rodrigues de Sousa Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC  
Ana Severina de Sousa Pereira  Atribuída 
Ana Sofia Alpoim da Rocha Atribuída 
Andreia Cristina dos Santos Magalhães Atribuída 
Andreia Cunha Montenegro Atribuída 
Andreia Sofia Gomes Rodrigues Atribuída 
Carolina Lages de carvalho Atribuída 
Catarina da Silva Nogueira Gomes Atribuída 
Cristiana Dantas Domingues Atribuída 
Cristiana de Fátima Fernandes Barreiro Atribuída 
Cristiano José Rodrigues Pereira Atribuída 
Daniel José Pereira Coutinho Atribuída 
Daniela Fernandes Castro Atribuída 
Daniela Filipa Soares Barbosa Atribuída 
David Emmanuel Rodrigues de Barros Atribuída 
Débora Viana Martins Atribuída 
Diana Araújo Barreiro Atribuída 
Diana Sofia Pereira da Silva Atribuída 
Eduarda Alexandra Felgueiras Melo Atribuída 
Eliana Gabriela Esteves Veiga Atribuída 
Eva Barbosa Gonçalves da Rocha Pereira Atribuída 
Filipa da Cunha Silva Atribuída 
Filipa Mendes de Jesus Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC 
Flávia de Fátima da Cunha Rodrigues Atribuída 
Gabriela de Sá Lira Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC 
Gonçalo Pereira dos Santos Atribuída 
Inês ferreira Nogueira Atribuída 
Inês Ribeiro Lourenço Atribuída 
Louis Manuel Correia Atribuída 
Luís Miguel Sousa Barbosa Atribuída 
João Carlos Araújo Rodrigues Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC 
Joan Manuel Cedeno Rodriguez Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC 
João Manuel dos Santos Cruz Atribuída 
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João Pedro Costa Rodrigues Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC 
João Pedro Fernandes Lima Atribuída 
João Pedro Montenegro Cunha Atribuída 
João Pedro Rodrigues Coutinho Atribuída 
Marco Rafael Alves Barreiro Atribuída 
Miguel Silva Pereira Atribuída 
Manuel Alejandro Cedeno Rodriguez Atribuída 
Manuel Simão Barros Ferreira Atribuída 
Maria João Araújo Gonçalves Atribuída 
Mariana Araújo Soares Atribuída 
Mariana Brandão Bernardo Atribuída 
Mariana de Fátima Barbosa Fernandes Atribuída 
Mariana Gonçalves Barbosa de Brito Montenegro Atribuída 
Mariana Sousa Barbosa Atribuída 
Marta Sofia de Sousa Carvalho Atribuída 
Nelson David Gonçalves Lourenço Atribuída 
Nuno Filipe Cunha Ferreira Atribuída 
Nuno Filipe Sousa Barbosa Atribuída 
Pedro Miguel Barreto da Costa Atribuída 
Ricardo Jorge de lima Pereira Atribuída 
Ricardo Souto Lages Atribuída 
Samuel Amorim Afonso Atribuída 

Sara Filipa Ramos Araújo 
Excluída (art.º 12, número 1, alínea c) do 

RMBEPC  
Sara Filipa Rodrigues da Cunha Atribuída 

Sara Isabel Araújo Rocha Atribuída 

Sónia de Sá Lira Excluída (art.º 9, número 1, alínea a) do RMBEPC 

Susana Cristina da Cunha Fernandes Atribuída 

Suzanna Correia Atribuída 

Tatiana Sofia Martins da Rocha Atribuída 

Tatiana Gonçalves Sardinha Atribuída 

i.--- Indeferida por não cumprir o critério de seleção relativo ao rendimento per capita do agregado familiar (art.º 9.º, número 

1, alínea a) do RMBEPC); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ii.--- Indeferida por desistência da frequência do curso, art.º 12 número 1, alínea c) do RMBEPC) ------------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do júri de seleção e avaliação das candidaturas às bolsas de estudo 

do município de Paredes de Coura, do ano letivo de 2020/2021, elaborada com base nos elementos instrutórios das 

candidaturas admitidas, de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento Interno aprovado, conforme lista 

transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- - CANDIDATURA 2020/2021 - CTESP 

PONTO 0: - Apreciação, discussão e votação da proposta do júri de seleção e avaliação das candidaturas às bolsas de 

estudo do município de Paredes de Coura, do ano letivo de 2020/2020, elaborada com base nos elementos instrutórios 

das candidaturas admitidas, de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento Interno aprovado, conforme lista 

a seguir transcrita: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

bolseiro resultado 

André António Pereira Barros Atribuída 

Carlos Daniel Queirós Cerqueira Atribuída 

Cátia Dantas Pereira Atribuída 

  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do júri de seleção e avaliação das candidaturas às bolsas de estudo 

do município de Paredes de Coura, do ano letivo de 2020/2021, elaborada com base nos elementos instrutórios das 

candidaturas admitidas, de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento Interno aprovado, conforme lista 

transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. -------------------------  


