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Ata n.º 17/2021 da reunião ordinária realizada no dia 17 de agosto de 2021 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h30.  
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ABERTURA 

No dia dezassete 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 José Manuel Braga Fernandes, assistente técnico – coordenador técnico 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ERÍODO 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 16/2021, da reunião ordinária de 20-07-2021 oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 16/2021, da reunião ordinária de 20-07-2021. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 13-08-

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: 5 497,59€ cinco mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e nove 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 105 046,24 
€ 

cento e cinco mil e quarenta e seis euros e vinte e quatro 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) 81 309,58€ oitenta e um mil trezentos e nove euros e cinquenta e oito 
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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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

MODIFICAÇÃO DE COTAS DAS PLATAFORMAS DE LOTES NA ZONA INDUSTRIAL DE FORMARIZ - 39/21” 

Ponto 03: Apresentação, discussão e votação da proposta de intenção de adjudicação da empreitada seja 

manifestada à concorrente Alexandre Barbosa Borges, S.A., pelo valor de € 594 809,76, acrescido de IVA à 

taxa em vigor, conforme informação técnica que a seguir se transcreve e minuta do contrato. ------------------  

CONCURSO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relatório Final ((elaborado de acordo com o art.º 148.º do Código dos Contrato Públicos (doravante 

designado CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação) 

Designação do Júri do Procedimento: 
Deliberação da Câmara Municipal de 20/07/2021 
Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo 
1.º Vogal: Janine Azevedo Soares 
2.º Vogal: Jorge Paulo Alvarenga Lages (suplente) 

Data da reunião: 17 de agosto de 2021 

Abertura de propostas: 26 de julho de 2021 
 
Preço base: 611.062,78€ € (acrescido de IVA à taxa em vigor) 

Relatório final elaborado em cumprimento do disposto no artigo 148.º do CCP, ao qual se encontram anexos os 

documentos nele mencionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 147.º do CCP, o júri do procedimento procedeu à audiência prévia 

escrita dos concorrentes, fixando um prazo de 5 (cinco) dias úteis. Para o efeito, todos os concorrentes foram 

notificados do relatório preliminar, no dia 28-07-2021. Não foram apresentadas pronúncias por parte dos 

concorrentes em sede de audiência prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Com fundamento no supra exposto e nos factos constantes do relatório preliminar, elaborado em 27-07-2021, não 

havendo motivo para a exclusão de outras propostas e para a alteração do teor e das conclusões do referido 

relatório, o júri delibera, por unanimidade, propor ao órgão competente para a decisão de contratar a manutenção 

do teor e das conclusões do relatório preliminar, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------  

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 163 269,43€ cento e sessenta e três mil duzentos e sessenta e nove euros e 
quarenta e três 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) 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) 817,09€ oitocentos e dezassete euros e nove cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 3 377,14€ três mil trezentos e setenta e sete 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) 8 593,15€ oito mil quinhentos e noventa e três euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 172 908,74€ cento e setenta e dois mil novecentos e oito euros e setenta e 

quatro cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 888 732,53€ um milhão oitocentos e oitenta e oito mil setecentos e trinta e 

dois euros e cinquenta e três cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 568 902 ,21€ quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e dois euros e vinte 

e um 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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1. Admitir as propostas dos concorrentes que a seguir se enumeram, por não se verificar qualquer dos motivos 

de exclusão previstos nos artigos 70.º, n.º 2 e 146.º, números 2 e 3, ambos do CCP: --------------------------------  

a) Iberbritas- Transformação de Granitos, S.A.; ----------------------------------------------------------------------------------  

b) Alexandre Barbosa Borges, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Propor a seguinte ordenação das propostas, tendo em consideração o critério de adjudicação estabelecido: 

Ordenação Concorrente Valor global 

1º Alexandre Barbosa Borges, S.A. 594.809,76 € 

2º Iberbritas- Transformação de Granitos, SA 608.257,88 € 

 

3.  Que a intenção de adjudicação desta empreitada seja manifestada à concorrente Alexandre Barbosa Borges, 

S.A., pelo valor de 594 809,76 € (quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e nove euros e setenta e seis 

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

Paredes de Coura, 5 de agosto de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação da empreitada de “Modificação de Cotas das 

Plataformas de Lotes na Zona Industrial de Formariz - 39/21” seja manifestada à concorrente Alexandre 

Barbosa Borges, S.A., pelo valor de 594 809,76 € (quinhentos e noventa e quatro mil oitocentos e nove 

euros e setenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e aprovar a minuta do contrato. 

APOIO À HABITAÇÃO PARA ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS – José de Jesus Ribeiro  

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio para beneficiação da habitação requerida 

por José de Jesus Ribeiro, 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: José de Jesus Ribeiro ----------------------------------------------------------------------------  

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 adaptação e reconstrução de anexo para habitação com quarto e instalação sanitária. ---------------------------  

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

- Fornecimento de materiais para construção de paredes e pavimentos interiores, incluindo materiais de 

acabamentos; Fornecimento de materiais para a construção da estrutura da cobertura, com painel sandwich com 

isolamento e restantes materiais necessários; -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento e colocação de caixilharias exteriores; ------------------------------------------------------------------------------  

- Fornecimento de soleira e peitoris para os vãos de porta e janela. -------------------------------------------------------------  

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

Elaboração de projeto de arquitetura e acessibilidades para a adaptação de anexo para habitação 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%) 
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- Fornecimento de material execução de paredes pavimentos 

interiores, incluindo materiais de acabamentos; fornecimento de 

materiais para a cobertura. (Matricoura) 

4.279,78€ 

- Fornecimento e colocação de caixilharia exterior. (Carlos 

Martins) 

1.907,73€ 

- Fornecimento de soleira e peitoris. (António Freitas, Bricolage) 81,18€ 

TOTAL c/ IVA 6.268,69€ 

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

Face ao exposto, propõe-se como tipo de apoio social a prestar ao requerente José de Jesus Ribeiro, o 

fornecimento de diversos materiais no valor total de 6.268,69€ (IVA incluído à legal em vigor). --------------------------  

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

de Jesus Ribeiro, no valor total de € 6 268,69 (dois mil duzentos e sessenta e oito euros e sessenta e nove 

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

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

CEDÊNCIA DE SALA DO CENTRO CULTURAL DE PAREDES DE COURA  

PONTO 05: Ratificação de despacho do senhor presidente da Câmara de autorização de pedido da notária 

Anabela da Cruz Viana, do Cartório Notarial de Paredes de Coura para cedência da Sala de Cinema, no dia 

13 de agosto, entre as 10h00 e as 12h00, para realização de escritura, de forma a assegurar a distância 

exigida entre os participantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade ratificar a autorização do presidente da Câmara de autorização de 

utilização da Sala de Cinema, no próximo dia 13 de agosto, das 10h00 às 12h00, a título excecional e 

gratuito, tendo em conta à circunstância epidemiológica atual associada à COVID19, como medida de 

proteção civil e de forma a que seja assegurada a distância exigida entre os participantes”. ---------------------  

UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURA DE PORTUGAL – PARCELA 100 A 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de proposta de aprovação de valores de indemnização de 

aquisição da parcela 100 A, para a ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3 (nó de 

Sapardos/Paredes de Coura) conforme comunicação que se transcreve – Aprovação de valor de 

indemnização – Parcela 100: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Enquadramento do pedido: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Pretende-se a aprovação do valor de indemnização da parcela 100 A, necessária ao empreendimento “EN 303 – 

Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3. ------------------------------------------------------------------------------------  

A obra encontra-se inscrita no Plano de Intervenções na Rede (PIR).  ----------------------------------------------------------  

2. Fundamentação/descrição da situação atual ----------------------------------------------------------------------------------  

No projeto aprovado por deliberação do Conselho de Administração da IP, de 04/07/2019, está prevista a 

expropriação de parcelas de terreno para a execução deste empreendimento entre as quais a parcela designada 

pelo n.º 100 A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estabelecidos os contactos com os respetivos expropriados, neste caso a Assembleia de Compartes dos Baldios 

de Linhares, desde a notificação da resolução de expropriar, os proprietários/interessados, informaram que os 

prédios donde se destacam as parcelas alvo de expropriação, dispõem de condições ótimas para a atividade 
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florestal, designadamente a plantação de eucaliptos/pinheiros, já que foram efetuados vários investimentos, no 

sentido de rentabilizar e valorizar os terrenos da comunidade. --------------------------------------------------------------------  

Assim, e realizadas as vistorias “aprm” efetuadas pelo Perito da Lista Oficial do Tribunal da Relação de Guimarães, 

pode-se perfeitamente constatar, páginas 3 e 4 do referido relatório, a menção à existência de uma plantação de 

eucaliptos, bem ordenada e orientada, com espaçamentos regulares, limpa de mato e silvas, tratando-se, pois, de 

um terreno com características bem definidas, que naturalmente valoriza o valor unitário do solo. ---------------------  

Este, encontra-se bem orientado e ordenado, dispondo de bons acessos para circulação de veículos pesados para 

cargas e descargas, encontrando-se devidamente bem limpo, de vegetação espontânea e com diversos 

reservatórios/Charcas de água, para combate a incêndios e dar apoio à atividade florestal. ------------------------------  

Acresce referir que, os três cortes efetuados para a produção de madeira de eucalipto, durante o período de 

exploração, 2 (dois) pertencem à empresa que efetua a exploração florestal, durante o período acordado, que varia 

entre 20 a 25 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Já o último corte, ou seja, o aproveitamento das cepas e troncos de eucaliptos, fica a cargo dos proprietários do 

terreno, embora não sendo um rendimento idêntico aos primeiros, permite ainda realizar uma verba substancial, 

face aos custos e encargos efetuados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por conseguinte, todos os rendimentos obtidos, quer através da plantação de floresta de eucaliptos e pinheiros, 

bem como a obtenção dos subprodutos, revertem a favor da comunidade local, mais concretamente para os 

associados dos referidos Baldios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste sentido, e face ao valor unitário inicialmente proposto, 0,73€/m2, entende-se que, o valor mais junto e 

consentâneo a atribui à mencionada parcela, face aos cálculos e aos argumentos invocados, será de 1,20€/m2. --  

Com esta aprovação, pretende-se chegar a acordo com os proprietários/interessados, para se concluir os 

processos de expropriação amigável, porque em sede de expropriação litigiosa os encargos com as arbitragens 

seriam elevados, possivelmente superiores ao encargo adicional com a proposta ora em causa. -----------------------  

O encargo adicional com as indemnizações será então de 11.805,93€, repercutido na alteração do valor unitário 

do terreno, devidamente discriminado no quadro seguinte: -------------------------------------------------------------------------  

N.º da 
Parcela 

Área 
Inicial 

do 
Projeto 

(m2) 

Área a 
Expropriar 
corrigida 

(m2) 

Valor da 
Indemnização 
Aprovado ( €) 

Valor da 
Indemnização 
corrigido ( €) 

Valor 
Unitário 

a 
Propor 

(€) 

Valor Global 
da 

Indemnização 
a Propor (€) 

DIFERENCIAL 
DE VALOR (€) 

100 A 32.414 25.119 23.662,22 18.336,87 1,20 30.142,80 11.805,93 
        
TOTAL 32.414 25.119 23.662,22 18.336,87 1,20 30.142,80 11.805,93 

De mencionar quer esta obra tem um acordo de Gestão (Protocolo) celebrado entre a Infraestruturas de Portugal, 

S.A. e o Município de Paredes de Coura onde se estabeleceu que é da inteira responsabilidade da IP, S.A. a 

condução de todo o processo expropriativo, mas será a Autarquia a suportar, na totalidade, todas as despesas 

relativas às expropriações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, esta proposta deverá ser encaminhada para a Autarquia para conhecimento deste encargo adicional e 

posterior validação do encargo que assumirá. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3.Concretização do pedido: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, coloca-se à consideração esta proposta que se for tida por conveniente será para submeter à 

aprovação do Município de Paredes de Coura, sendo o valor de indemnização adicional pela reavaliação do valor 

unitário da parcela 100 A (11.805,93€). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada conforme informação supratranscrita, 

relativa à indemnização na aquisição da parcela nº 100, no valor global de € 11 805,93 (onze mil oitocentos 

e cinco euros e noventa e três cêntimos) para a ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3 (nó de 

Sapardos/Paredes de Coura), conforme comunicação transcrita. ----------------------------------------------------------  
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CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS VISANDO A ESTERILIZAÇÃO DE CÃES E GATOS DE COMPANHIA 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de proposta do sr. Presidente da Câmara Municipal, relativa 

à campanha de esterilização, de cães e gatos de companhia, que de seguida se transcreve. ---------------------  

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

a) Que o Município de Paredes de Coura no âmbito do domínio da saúde pública, saúde e bem-estar animal e 

defesa do meio ambiente, deve adotar e implementar uma política de gestão que conduza à redução do abandono 

animal e do aparecimento de colónias de animais vadios e errantes, promovendo uma resposta efetiva às 

necessidades da população; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Que, sem prejuízo das disposições previstas no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro e 

no artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, na sua redação atual, segundo os quais os municípios 

devem proceder à captura dos cães e gatos vadios ou errantes, encontrados na via pública ou em quaisquer 

lugares públicos, é convicção do Município de Paredes de Coura ser possível contribuir de forma efetiva para a 

resolução do problema, designadamente, através do controlo da reprodução dos animais; -------------------------------  

c) Que, seguindo as recomendações da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, o Município decidiu privilegiar a 

esterilização de animais de companhia como meio de gestão das populações de animais vadios e errantes; --------  

d) Que a Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, no n.º 3 do artigo 2.º, estabeleceu como tarefa dos organismos da 

administração central do Estado responsáveis pela proteção, bem-estar e sanidade animal, em colaboração com 

as autarquias locais, o movimento associativo e as organizações não-governamentais de ambiente e de proteção 

animal, a promoção de campanhas de esterilização de animais errantes, como forma privilegiada de controlo da 

sobrepopulação animal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Que, nos termos do n.º 1 do artigo 3.º da referida lei, todos os animais que sejam acolhidos pelos centros de 

recolha oficial de animais (CRO) e que não sejam reclamados no prazo de 15 dias a contar da data da sua recolha 

devem ser esterilizados e, posteriormente, encaminhados para adoção; -------------------------------------------------------  

f) Que, na esteira do que é preconizado na lei e vem sendo prática de anos anteriores, o Governo previu em 

Orçamento do Estado a disponibilização de verba para apoiar a realização de processos de esterilização de cães 

e gatos pelas câmaras municipais, em colaboração com os organismos da administração direta do Estado; --------  

g) Que, na sequência do descrito, foi pelo Conselho Diretivo do ICNF, I.P., nos termos da alínea h) do n.º 4 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º43/2019, de 29 de março, na sua redação atual, deliberado aprovar as regras, 

procedimentos e prazos para as candidaturas ao apoio financeiro das campanhas de apoio à esterilização de cães 

e gatos, constantes do AVISO 3/2021 ICNF-DBEAC; --------------------------------------------------------------------------------  

h) Que o Município de Paredes de Coura não dispõe de meios próprios para levar a cabo, de forma a maximizar 

a sua abrangência, as ações de esterilização, podendo as associações, sem fins lucrativos, Acod’animais – 

Associação Courense de Defesa dos Animais e ADAC – Associação Defesa Animal de Coura prestar um 

importante contributo nesse âmbito; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Que as ações de esterilização, a levar a cabo em parceria com as referidas associações, deverão privilegiar 

os animais (cães e gatos) resgatados da rua, de molde a que também seja fomentada a adoção dos referidos 

animais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Que, nos termos do previsto no artigo 23.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, dispondo o Município de atribuições, 

designadamente, ao nível da saúde e do ambiente; ----------------------------------------------------------------------------------  

k) Que, conforme previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, 
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cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 

para a promoção da saúde e prevenção das doenças; ------------------------------------------------------------------------------  

l) Que, de acordo com o previsto na alínea ii) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal proceder à captura, alojamento 

e abate de canídeos e gatídeos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) Que, nos termos do estatuído na alínea jj) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal deliberar sobre a deambulação e 

extinção de animais considerados nocivos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

n) Que se grande parte dos canídeos e gatídios, resgatados das ruas do concelho, forem devidamente 

esterilizados evidentemente que existirão menos canídeos e gatídios para capturar, alojar e abater, bem como 

menos animais, das referidas espécies, em deambulação, na medida em que os mesmos deixarão de se 

reproduzir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

1- Que o Município celebre com a associação ACOD’ANIMAIS – ASSOCIAÇÃO COURENSE DE DEFESA DOS 

ANIMAIS um protocolo de colaboração para a esterilização de cães e gatos, de companhia, resgatados da rua, 

nos termos da minuta anexa como como Doc. n.º 1, vinculando-se as partes aos direitos e obrigações constantes 

naquele documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Que o Município celebre com a associação ADAC – ASSOCIAÇÃO DEFESA ANIMAL DE COURA um protocolo 

de colaboração para a esterilização de cães e gatos, de companhia, resgatados da rua, nos termos da minuta 

anexa como como Doc. n.º 2, vinculando-se as partes aos direitos e obrigações constantes naquele documento. -  

3- Aprovar as minutas de protocolo de colaboração para a esterilização de cães e gatos, de companhia, 

resgatados da rua, anexas como Doc. n.º 1 e como Doc. n.º 2.2” ----------------------------------------------------------------  

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

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 1º e 2º TRIMESTRES DE 2021  

PONTO 08 Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 1º e 2º trimestres de 2021, 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 e 2º trimestres 2021. -----------------------------------------------------------------------------  

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 outubro a 

dezembro, o valor total de € 2 154,75 (dois mil cento e cinquenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), 

respeitante a 13 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 2 154,75 (dois mil cento e 

cinquenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), respeitante a 13 crianças. relativo aos 1º e 2º 

trimestres de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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


