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ABERTURA 

No dia vinte e três do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, no edifício dos Paços do Concelho e sala 

de sessões, realizou-se a reunião ordinária pública 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, 

Venâncio Fernandes e Vítor Manuel Rosas da Silva.---------------------------------------------------------------------------------  

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 ANTES DA ORDEM DO DIA 

Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

Não houve assuntos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação das propostas de ata n.º 25/2021, da reunião ordinária de 09-12-2021 a da ata nº 

05/2021, da reunião extraordinária de 13-12-2021, oportunamente distribuídas e dispensadas de leitura. ---  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 25/2021, da reunião ordinária de 09-12-2021 e da ata nº 

05/2021, da reunião extraordinária de 13-12-2021. --------------------------------------------------------------------------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 03-

12-2021, 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: 6 015,14 € seis mil e quinze euros e catorze cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 107 368,67 
€ 

cento e sete mil trezentos e sessenta e oito euros e sessenta e sete 
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) 96 960,33€ noventa e seis mil novecentos e sessenta euros e trinta e três 
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 
Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 68 996,42€ sessenta e oito mil novecentos e noventa e seis euros e quarenta e 

dois cêntimos 
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SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

CONCURSO PÚBLICO 

“AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT – 2022-2024 - 91/21_S” - ESCLARECIMENTOS 

Ponto 03: Ratificação do despacho do Presidente da Câmara de Paredes de Coura referente ao concurso 

público de “Aquisição e Renovação de licenças Microsoft – 2022-2024 - 91/21_S”, nos termos da 

informação do Júri do Procedimento com resposta ao pedido de esclarecimentos (em word e pdf), caderno 

de encargos corrigido, anúncio de prorrogação do prazo em DR, notificação aos interessados, via 

plataforma eletrónica;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos (doravante CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na versão em vigor) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aquisição e Renovação de Licenças Microsoft – 2022 - 2024 – 91/21_S  ------------------------------------------------------  

ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS -------------------------------  

(Informação elaborada nos termos do art.º 50º do CCP) -----------------------------------------------------------------------------  

No âmbito do procedimento pré-contratual publicado em Diário da República no dia 10-12-2021, por Concurso 

Público, para “Aquisição e renovação de licenças Microsoft”, foi apresentado um pedido de esclarecimentos pelo 

interessado Claranet II Solutions, SA., no dia 10-12-2021, ou seja, dentro do prazo estipulado para o efeito e 

previsto no nº 1 do art.º 50.º do CCP.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Decorre da cláusula 6.ª do Programa de Procedimento que compete ao Júri do Procedimento, nomeado em 10-

12-2021 por deliberação da Câmara da Câmara Municipal, composto por Sofia Lages de Carvalho, na qualidade 

de Presidente, Nuno Micael Caldas Pereira Amorim Brandão e Janine Azevedo Soares, na qualidade de 1ª vogal 

e 2ª vogal, respetivamente, dar resposta por escrito ao solicitado. ----------------------------------------------------------------  

Resposta do Júri do Procedimento  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Mensagem do interessado, apresentada via Vortal: ---------------------------------------------------------------------------------  

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) 802,67€ oitocentos e dois euros e sessenta e sete cêntimos 
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 

 

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 3 228,64€ três mil duzentos e vinte e oito euros e sessenta e quatro cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 5 850,38€ cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 8 851,13€ oito mil oitocentos e cinquenta e um euros e treze cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 83 212,70 € oitenta e três mil duzentos e doze euros e setenta cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 631 508,41€ um milhão seiscentos e trinta e um mil quinhentos e oito euros e 

quarenta e um cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 626 656 ,04€ seiscentos e vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e seis euros e 

quatro 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) 29 779,82€ vinte e nove mil setecentos e setenta e nove euros e oitenta e dois 

cêntimos 
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“(…) Em seguimento do procedimento 91/21 S vimos pela presente esclarecer que: No caderno de encargos, Parte 

II Cláusulas Técnicas, a Cláusula 24ª: Obrigações do prestador de serviços, ponto d) e e) não está em 

conformidade com os benefícios de software assurance praticados pela Microsoft, pelo que não poderemos 

garantir esses benefícios ao cliente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todos os benefícios de software assurance são gerados diretamente pelo fornecedor de software e sujeitos às 

atualizações presentes em: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/licensing-programs/software-assurance-by-

benefits/?rtc=1%3frtc%3d1&activeab=softwareassurance- -------------------------------------------------------------------------  

by-benefits-tab%3aprimaryr2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(…)” --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Resposta: A redação da cláusula 24.ª das cláusulas técnicas do CE teve em consideração a tipologia de licenças 

em vigor, à data de abertura deste concurso público. Atenta a alteração da tipologia das licenças, no decurso do 

procedimento, urge proceder à correção da indicada cláusula, por forma a atualizar as exigências da cláusula ao 

atual contexto. Assim, as únicas obrigações que permanecem válidas são as previstas, apenas, nas alíneas a), b) 

e c) da cláusula 24º, cláusulas técnicas, do CE.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, procede-se à correção das peças de procedimento, neste caso do caderno de encargos, cuja cláusula 24.ª 

passa a ter a seguinte redação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 24.ª: Obrigações do prestador de serviços ----------------------------------------------------------------------------------  

O prestador de serviços deverá garantir todos os benefícios resultantes de um contrato Enterprise Agreement (EA), 

nomeadamente os referidos nos pontos seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------  

a) Pagamentos distribuídos - possibilidade de distribuir os pagamentos anualmente nos termos da cláusula 10.º 

das cláusulas gerais do presente caderno de encargos, em vez de um pagamento adiantado;  -------------------------  

b) Programa de utilização domésticas - os colaboradores dos Municípios poderão obter os produtos Microsoft 

Office para as quais a organização está licenciada, para os instalar nos seus computadores, para utilização no 

trabalho ou pessoal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) O programa de aquisição em casa para colaboradores deverá disponibilizar aos colaboradores condições 

especiais na aquisição de diversos produtos de consumo e produtividade pessoal da Microsoft, nomeadamente 

através de um web site seguro, alojado na Microsoft, os colaboradores poderão encomendar software diretamente 

à Microsoft, quando lhes for conveniente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Decisão do Júri do Procedimento-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto anteriormente, o júri do procedimento delibera, por unanimidade: -----------------------------------------  

1. \Proceder à correção das peças de procedimento, nomeadamente a cláusula 24.ª do caderno de encargos; 

2. Propor a aprovação da peça de procedimento – caderno de encargos ao órgão competente para a decisão 

de contratar, em cumprimento do disposto no n.º 6 do Art.º 50.º do CCP; ------------------------------------------  

3. Disponibilizar para todos os interessados, na plataforma eletrónica usada para efeitos de tramitação do 

concurso, toda a documentação referente aos Esclarecimentos, retificação e alteração das peças 

procedimentais, em cumprimento do disposto no n.º 8 do Art.º 50.º do CCP, a saber: --------------------------  

a) Mensagem do interessado; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Resposta do Júri do Procedimento, elaborada nos termos do n.º 5 do Art.º 50.º do CCP. ---------------  

4. Propor, ao órgão competente para a decisão de contratar, a prorrogação do prazo para apresentação de 

propostas, por período equivalente ao atraso verificado na resposta, em cumprimento do previsto no n.º 

1 e 5 do Art.º 64.º do CCP por remissão do nº 7 do Art.º 50º nº 7 do CCP; -----------------------------------------  

5. Disponibilizar o anúncio da prorrogação, em Diário da República, em cumprimento do previsto no n.º 5 do 

Art.º 64.º do CCP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Paredes de Coura, 14 de novembro de 2021 -------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo para apresentação de propostas, 

por período equivalente ao atraso verificado na resposta, em cumprimento do previsto no n.º 1 e 5 do 

Art.º 64.º do CCP por remissão do nº 7 do Art.º 50º nº 7 do CCP; ------------------------------------------------------  

Disponibilizar o anúncio da prorrogação, em Diário da República, em cumprimento do previsto no n.º 

5 do Art.º 64.º do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE“AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE 

FORMARIZ - INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS- 41/21_E” 

Ponto 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de adjudicação da empreitada de “Ampliação e 

Requalificação da Zona Industrial se Formariz - Infraestruturas Hidráulicas- 41/21_E, nos termos do 

relatório preliminar e relatório final, e minuta do contrato, que se anexam a esta ata como seus documentos 

e dela ficam a fazer parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos (doravante CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na versão em vigor) ----------------------------------------------------------------------------------------  

“Ampliação e requalificação da Zona Industrial de Formariz - Infraestruturas Hidráulicas- 41/21_E” --------------------  

Relatório Final -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(elaborado de acordo com o art.º 147.º do Código dos Contrato Públicos (adiante 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 11-11-2021 
Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo 
1.º Vogal: Sofia Lages de Carvalho 
2.º Vogal: Jorge Paulo Alvarenga Lages (suplente) 

Data da reunião: 20 de dezembro de 2021 

Audiência prévia: 17 de dezembro de 2021 

Preço base: 310.805,95€ (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 art.º 147.º do CCP, o júri do procedimento procedeu à audiência prévia escrita dos 

concorrentes, fixando um prazo de 5 dias úteis. Para o efeito, todos os concorrentes foram notificados do relatório 

preliminar, no dia 17-12-2021. Não foram apresentadas observações por parte dos concorrentes em sede de 

audiência prévia.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com fundamento no supra exposto e nos factos constantes do relatório preliminar, o júri delibera, por unanimidade, 

manter o teor das deliberações constantes do Relatório Preliminar: --------------------------------------------------------------  

1. Admitir as propostas dos concorrentes a seguir identificados, por não se verificar qualquer dos motivos de 

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

a. Monte & Monte, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. Baltor-Engenharia e Construção, Lda ---------------------------------------------------------------------------------------  

c. Habimonção Construções, Lda -----------------------------------------------------------------------------------------------  

d. Soterra, Lda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Excluir a proposta do concorrente a seguir identificado, pelo motivo previsto na alínea d), do n. º 2, do art. º 

146.º do CCP:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alexandre Barbosa Borges S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Propor a seguinte ordenação das propostas, tendo em consideração o critério de adjudicação estabelecido no 

art.º 18.º do Programa de procedimento: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ordenação Concorrente Valor global 

1º Habimonção Construções, Lda 286.808,51 € 

2º Monte & Monte, S.A. 304.859,09 € 

3º Soterra, Lda 305.898,83 € 

4º Baltor-Engenharia e Construção, Lda 424.009,62 € 

4. Propor que a intenção de adjudicação desta empreitada seja manifestada à concorrente Habimonção 

Construções, Lda., pelo valor de 286.808,51 € (duzentos e oitenta e seis oitocentos e oito euros e cinquenta 

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

Paredes de Coura, 12 de dezembro de 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, que a intenção de adjudicação desta empreitada seja manifestada à 

concorrente Habimonção Construções, Lda., pelo valor de € 286 808,51 (duzentos e oitenta e seis 

oitocentos e oito euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor e aprovar a respetiva 

minuta do contrato, que se anexa à ata como seu documento e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------- 

AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT – 2022-2024 - 91/21_S” - ADJUDICAÇÃO 

Ponto 05: Apreciação, discussão e votação da proposta de adjudicação de “Aquisição e Renovação de 

licenças Microsoft – 2022-2024 - 91/21_S”, que se transcreve a seguir: --------------------------------------------------  

“CONCURSO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

((com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos (doravante CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na versão em vigor) -------------------------------------------------------------  

AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT – 2022 - 2024 – 91/21_S ------------------------------------------------------  

Projeto da Decisão de Adjudicação (elaborado nos termos do disposto no artigo 125.º, por força do disposto no 

artigo 147.º, ambos do CCP) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Designação do Júri do Procedimento: 
Deliberação da Câmara Municipal de 09/12/2021 
Presidente: Sofia Lages de Carvalho 
1.º Vogal: Nuno Micael Caldas Pereira Amorim 
Brandão 
2.º Vogal: Janine Azevedo Soares 

Data da reunião: 20 de dezembro 2021 
Abertura de propostas: 15 de dezembro de 2021 
Preço base: 161.504,28€ (acrescido de IVA à taxa em vigor) 
Anúncio de procedimento: 
N.º 15456/2021, publicado no Diário da República n.º 237 (II 
Série, Parte L), de 09 de dezembro 2021 

No âmbito do procedimento de Concurso Público acima referenciado e em cumprimento do disposto nos artigos 

70.º, 146.º e 147.º do CCP, o júri do procedimento reuniu com o propósito de proceder à análise das propostas 

apresentadas e elaborar a proposta de adjudicação a submeter ao órgão competente para a decisão de contratar. 

Apresentou proposta, por ordem de entrada, a seguinte entidade: ---------------------------------------------------------------  

Referência da proposta Concorrentes Data e Hora de entrega Valor global s/iva 

Proposta_P-21-171790 Claranet II Solutions, SA 16-12-2021 14:58:00 158 955,99 € 

Análise da proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. A proposta apresentada está conforme o estabelecido nas peças do procedimento, pelo que não será 

necessário nem pedir esclarecimentos nem a sua melhoria, conforme o indicado no nº 2 do art.º 125.º do 

CCP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que ao abrigo do estabelecido no n.º 2 do art.º 125.º do CCP não há lugar às fases de negociação e de 

audiência prévia, nem à elaboração dos relatórios preliminar e final; ------------------------------------------------  
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3. Da análise da proposta apresentada, o júri do procedimento delibera, por unanimidade, admitir a proposta 

do concorrente Claranet II Solutions, SA, 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. --------------------------------------------------------  

Avaliação da proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Avaliada a única proposta admitida e de acordo com o critério de adjudicação definido na cláusula. 22.ª do 

Programa de Procedimento, o critério da proposta economicamente mais vantajosa para as entidades adjudicantes 

que integram o Agrupamento, na modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do art.º 74.º do CCP – Monofator, de 

acordo com a qual o critério de adjudicação é densificado por um fator correspondente a um único aspeto da 

execução do contrato a celebrar, designadamente o preço, resulta para efeitos de adjudicação da aquisição objeto 

do presente procedimento, a seguinte ordenação: ------------------------------------------------------------------------------------  

Ordenação Concorrente Valor global 

1º Claranet II Solutions, SA 158 955,99 € 

Conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao anteriormente exposto neste relatório, o Júri do Procedimento delibera, por unanimidade, propor: ----------  

- Que a intenção de adjudicação do presente procedimento seja manifestada ao concorrente Claranet II Solutions, 

SA, pelo valor de 158 955,99€ (cento e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco euros e noventa e 

nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, correspondendo € 87.636,84, ao valor total das licenças do 

Município de Monção, e € 71.319,15, ao valor das licenças do Município de Paredes de Coura. ------------------------  

Paredes de Coura, 20 de dezembro de 2021, ------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se a minuta do contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a adjudicação do presente procedimento de “Aquisição e 

Renovação de licenças Microsoft – 2022-2024 - 91/21_S” à concorrente Claranet II Solutions, SA, pelo valor 

de 158 955,99€ (cento e cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e cinco euros e noventa e nove 

cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor, correspondendo € 87 636,84, ao valor total das licenças do 

Município de Monção, e € 71 319,15, ao valor das licenças do Município de Paredes de Coura. -----------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ADITAMENTO AOS PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO DE CANÍDEOS E 

FELÍDEOS  

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de um aditamento aos protocolos de colaboração 

para a esterilização de cães e gatos, de companhia, resgatados da rua, celebrados em 17 de agosto de 

2021, nos termos das minutas anexas e aprovação destas, que se transcreve: ----------------------------------------  

a) Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) 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; ---------------------------------------------------------------------------  

c) 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 respetiva 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) 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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) 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; --------------------------------------------------------------  

f) 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; ---------------------------  

g) 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) 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; ---------------------------------------------------------  

i)- 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, motivo pelo qual decidiu celebrar com as 

associações Acod’animais – Associação Courense de Defesa dos Animais e ADAC – Associação Defesa 

Animal de Coura protocolos de colaboração para esse fim; ------------------------------------------------------------  

j)- Que a colaboração no âmbito dos protocolos celebrados foi mais um exemplo do exímio trabalho levado a 

cabo pelas mencionadas associações no Município dado que as campanhas de esterilização de cães e 

gatos, de companhia, resgatados da rua, no concelho de Paredes de Coura, tiveram uma adesão bastante 

superior ao esperado, tendo sido esterilizados mais de 162 animais;  ----------------------------------------------  

k) Que na cláusula quarta dos protocolos celebrados entre o Município e as associações se prevê que o valor 

global a reembolsar pelo Município, no âmbito dos mesmos, não pode ser superior a € 6.500, sendo 

reduzido àquele montante no caso de apresentação de faturas de valor acumulado superior, podendo, no 

entanto, aquele limite, mediante deliberação da Câmara Municipal devidamente fundamentada, ser 

aumentado;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

l)- Que face à grande adesão à campanha importa aumentar o valor a reembolsar à ACOD’ANIMAIS – 

ASSOCIAÇÃO COURENSE DE DEFESA DOS ANIMAIS e à ADAC – ASSOCIAÇÃO DEFESA ANIMAL 

DE COURA no âmbito dos protocolos celebrados, adequando-o ao número de esterilizações efetivamente 

conseguidas por cada uma das associações;  -----------------------------------------------------------------------------  

m) Que, conforme previsto na alínea o) 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 as formas 

de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras 

ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos 

dos cidadãos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

n) Que, nos termos da 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 
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social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas 

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

o) 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 gatídios; ---------------------------------------------------------------------------------  

p) Que, conforme previsto 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; ------------------------------------------------------------  

q) 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; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

r) - 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. 

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

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

1. Que o Município de Paredes de Coura celebre com as associações Acod’Animais – Associação Courense de 

Defesa dos Animais e ADAC – Associação Defesa Animal de Coura um aditamento aos protocolos de 

colaboração para a esterilização de cães e gatos, de companhia, resgatados da rua, celebrados em 17 de 

agosto de 2021, nos termos das minutas anexas como como Doc. n.º 1 e como Doc. n.º 2, vinculando-se as 

partes outorgantes ao conteúdo daqueles documentos. -----------------------------------------------------------------------  

2. Aprovar as minutas de aditamento aos protocolos de colaboração para a esterilização de cães e gatos, de 

companhia, resgatados da rua, celebrados em 17 de agosto de 2021, entre o Município de Paredes de Coura 

e as associações Acod’Animais – Associação Courense de Defesa dos Animais e ADAC – ASSOCIAÇÃO 

DEFESA ANIMAL DE COURA, anexas como como Doc. n.º 1 e como Doc. n.º 2. -------------------------------------  

Paredes de Coura, 20 de dezembro de 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade celebrar com as associações Acod’Animais – Associação Courense de 

Defesa dos Animais e ADAC – Associação Defesa Animal de Coura aditamento aos protocolos de 

colaboração para a esterilização de cães e gatos, de companhia, resgatados da rua, celebrados em 17 de 

agosto de 2021, nos termos das minutas anexas como como Doc. n.º 1 e como Doc. n.º 2, vinculando-se 

as partes outorgantes ao conteúdo daqueles documentos. -------------------------------------------------------------------  

E aprovar as minutas de aditamento aos protocolos de colaboração para a esterilização de cães e gatos, 

de companhia, resgatados da rua, celebrados em 17 de agosto de 2021, entre o Município de Paredes de 

Coura e as associações Acod’Animais – Associação Courense de Defesa dos Animais e ADAC – 

Associação Defesa Animal de Coura, anexas como como Doc. n.º 1 e como Doc. n.º 2. ----------------------------  

BALNEÁRIOS DO SPORTING CLUBE COURENSE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM 

FENÓLICO  

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação de pedido de apoio do Sporting Clube Courense para 

fornecimento e colocação de mobiliário em fenólico, nos balneários do Clube, conforme informação que 

se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Introdução:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Foram executadas obras de beneficiação nos balneários do Sporting Clube Courense, com o objetivo de 

implementar um conjunto de intervenções tendentes à reabilitação do referido espaço. -----------------------------------  

2. A intervenção principal visou a melhoraria das condições de conforto e funcionamento do espaço, que 

apresentava um estado avançado de degradação, tanto ao nível físico, como ao nível das suas infraestrutura e 

equipamentos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

3. Considerando que houve a necessidade de equipar as instalações dos balneários com mobiliário em fenólico - 

cacifos, bancos e réguas de cabide – o Sporting Clube Courense, adjudicou à entidade Valter Ferreira Arcanjo 

Lda., o fornecimento e colocação destes elementos, pelo valor de 5.803,03 € (cinco mil oitocentos e três euros e 

três cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 23%. --------------------------------------------------------------------------------------  

4. De acordo com o ofício em anexo, o Sporting Clube Courense, veio solicitar apoio financeiro para proceder ao 

pagamento do mobiliário colocado nos Balneários, no valor referido no ponto 3. ---------------------------------------------  

5. Após deslocação ao local, foi verificado que o mobiliário adjudicado foi fornecido na sua totalidade. ---------------  

Conclusão: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo assim, propõe-se a atribuição de um subsídio à entidade Sporting Clube Courense no valor de 7.137,73€ 

com IVA (5.803,03€ (cinco mil oitocentos e três euros e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 23%) e que 

seja realizada transferência após a celebração de protocolo. ----------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Sporting Clube Courense no valor de € 7 137,73€ 

com IVA (5 803,03€ (cinco mil oitocentos e três euros e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa de 23%), 

destinado a fornecimento e colocação de mobiliário em fenólico, nos balneários do Clube e que seja 

realizada transferência após a celebração de protocolo. -----------------------------------------------------------------------  

AQUISIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE E BENFEITORIAS DE PRÉDIO NA ZIF 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de proposta de aquisição de direito de superfície e 

benfeitorias em prédio sito na Zona Industrial de Formariz, conforme proposta que se transcreve: -----------  

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

a) 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 do equipamento rural e urbano; da energia; dos transportes e 

comunicações; do património; do ambiente; da promoção do desenvolvimento e do ordenamento do 

território e urbanismo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) nos termos da alínea g) 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 adquirir, alienar ou onerar bens imóveis 

de valor até 1000 vezes a RMMG; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

c) o Município de Paredes de Coura é Entidade Gestora da Zona Industrial de Formariz e proprietário dos 

prédios sob os quais, nos termos do artigo 4.º do Regulamento das Zonas Industriais, é feita “a cedência 

de lotes ou terrenos (…) no regime de constituição do direito de superfície por prazos negociados pelas 

partes.”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) por escritura pública de constituição do direito de superfície e compra e venda, lavrada de folhas oitenta e 

três a folhas oitenta e cinco, do livro de notas para escrituras diversas número trinta e cinco – E, outorgada 

em 27 de novembro de 2014, se constituiu e cedeu à Sr. Maria Teresa de Jesus da Cunha Fernandes o 

direito de superfície dos lotes inscritos na matriz predial urbana da união de freguesias de Formariz e 

Ferreira sob os artigos 1775.º, 1776.º e 1777.º e descritos na conservatória do registo predial de Paredes 

de Coura sob os nºs 869, 870 e 871, por um período de 20 anos, com início naquela mesma data, tendo 
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em vista a instalação de uma panificação com inerente criação de 6 postos de trabalho – Cfr. certidões 

juntas como Doc. 1; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) a entidade em causa não chegou a concluir construção do pavilhão industrial e, devido a dificuldades 

pessoais e financeiras, entretanto, foi executada em Tribunal pela Entidade bancária Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Noroeste junto da qual detinha responsabilidades e que, para compensação do crédito, 

entrou na posse dos lotes de terreno e das benfeitorias construídas sobre ele – como é do conhecimento 

público e resulta da certidão de registo predial; ----------------------------------------------------------------------------  

f) - o investimento municipal na Zona Industrial de Formariz tem sido considerável e crescente nos últimos 

anos, sendo atualmente grande a demanda para criação de novas empresas, pelo que a situação de 

impasse gerada sobre aquele espaço faz perder novas oportunidade de captação de investimento e 

criação de novas empresas que gerem emprego e dinâmica económica; -------------------------------------------  

g) a situação de indefinição se arrasta desde 2015 e que atualmente é evidente a degradação urbanística do 

espaço e envolvente, afetando a imagem e atividade da Zona Industrial e de todas as empresas 

localizadas nas imediações; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) que o imóvel consiste em 3 lotes localizados na Z.I. de Formariz, Lote 211, 212 e 213 com a área de 325,00 

m2, 320,00 m2 e 315,00 m2 respetivamente, totalizando a área de 960,00 m2, tratando-se de um imóvel 

sito no Lugar de Chão da Gandra, união de freguesias de Formariz e Ferreira, no concelho de Paredes 

de Coura, inscrito na matriz predial urbana daquela união de freguesias sob os artigos 1775.º, 1776.º e 

1777.º, descritos na conservatória do registo predial de Paredes de Coura sob os nºs 869, 870 e 871; 

i) - foi realizada uma avaliação independente e isenta ao aludido imóvel, tendo resultado como seu valor de 

mercado a quantia de € 79.648,20 (cfr. avaliação junta em anexo como Doc. n.º 2 que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos efeitos); ----------------------------------------------------------------------  

j) - no valor global da avaliação estão incluídas as construções correspondentes às mais valias edificadas no 

prédio após a constituição do direito de superfície: tendo em conta a sua área de 360,00 m2, as suas 

características e o seu estado de construção (estimado em 75%), considerando o valor /m2 da construção 

de €332,91/m2 para a área de armazém (incluindo escritórios) e €75,00/m2 para a área de alpendre 

obtemos que o valor da construção é de: [Vc = AC x V/m2 x % de obra realizada = (240,00 m2 x €322,91 

+ 120,00 m2 x €75,00) x 75% ] = € 64.873,80 (cfr. avaliação junta em anexo como Doc. n.º 2 que aqui se 

dá por integralmente reproduzida para os devidos efeitos); -------------------------------------------------------------  

k) no valor global da avaliação está incluído o valor do terreno (3 lotes), tendo em conta a sua área de 960,00 

m2, referente aos artigos urbanos 1775.º, 1776.º e 1777.º e os parâmetros acima fixados [Vu = CC x PCC 

x IF x IC x (1-FR) = 332,91 €/m2 x (0,06+0,085) x 0,375 x (1 - 0,15) Vu = 15,38 €/m2]. Resultando para 

valor do solo (Vs): Vs = 15,39 m2 x 960,00 m2 = no total de € 14.774,40 (cfr. avaliação junta em anexo 

como Doc. n.º 2 que aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos efeitos);  ---------------------  

l) - o incumprimento do acordado por parte da adquirente [nomeadamente quanto ao início da atividade, 

número de postos de trabalho a criar e permanência de atividade] permitiria sempre a resolução do 

negócio de cedência dos lotes de terreno e a sua aquisição pelo preço de mercado ou, em contrapartida, 

o resgate dos lotes por parte do Município e a aquisição das benfeitorias neles edificadas; -------------------  

m) as partes encetaram negociações com vista à aquisição do direito de superfície e das benfeitorias e no 

desenrolar das mesmas a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL. aceitou vendê-los ao 

Município pelo preço de € 62.000,00; -----------------------------------------------------------------------------------------  

n) que razões de interesse público, designadamente as expostas, aconselham a aquisição supramencionada 

pelo aludido valor de € 62.000,00; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. A aquisição (por compra) pelo Município de Paredes de Coura à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 

Noroeste, CRL., pelo preço de € 62 000,00 (sessenta e dois mil euros), do direito de superfície e das 

benfeitorias realizadas sobre os prédios urbanos inscritos na matriz predial urbana da União de Freguesias 

de Formariz e Ferreira sob os artigos 1775.º, 1776.º e 1777.º, descritos na conservatória do registo predial 

de Paredes de Coura sob os nºs 869, 870 e 871. -----------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição (por compra) pelo Município de Paredes de Coura à 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL., pelo preço de € 62 000,00 (sessenta e dois mil euros), 

do direito de superfície e das benfeitorias realizadas sobre os prédios urbanos inscritos na matriz predial 

urbana da União de Freguesias de Formariz e Ferreira sob os artigos 1775.º, 1776.º e 1777.º, descritos na 

Conservatória do Registo Predial de Paredes de Coura sob os nºs 869, 870 e 871. -----------------------------------  

TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA 2022 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de tarifários dos serviços de recolha de resíduos sólidos para 

2022, conforme informação que se transcreve a seguir:------------------------------------------------------------------------  

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

- Nos termos do artigo 5.º dos Estatutos da ERSAR, aprovados pela Lei n.º 10/2014, de 6 de março, são atribuições 

daquela entidade, designadamente, regulamentar, avaliar e auditar a fixação das tarifas praticadas pelas entidades 

gestoras dos serviços de águas e resíduos de titularidade municipal; -----------------------------------------------------------  

- O artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais) estabelece que as tarifas municipais são sujeitas a parecer da entidade reguladora, neste caso 

ERSAR, que ateste a conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor; ------------------------------  

- Em 03/11/2021 foi enviada à ERSAR a proposta técnica do tarifário para o ano de 2022 tal como aprovado em 

reunião de Câmara no dia 28/10/2021, com a atualização por aplicação do índice de preços ao consumidor relativo 

ao ano de 2021 (para vigorar em 2022) para a recolha dos resíduos urbanos; -----------------------------------------------  

- Em 15/12/2021 foi recebido o parecer da ERSAR para o tarifário de resíduos urbanos (junto Doc. 2) cujas 

recomendações se sistematizam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. o tarifário proposto não permitirá a cobertura dos gastos projetados para estes serviços, devendo ser 

promovida a melhoria deste indicador, em cenário de eficiência produtiva, de forma a assegurar a 

sustentabilidade dos serviços, sem comprometer a acessibilidade económica dos utilizadores. -------------  

2. a melhoria da cobertura dos gastos deverá ser obtida através da redução dos níveis de ineficiência no 

âmbito da exploração do serviço regulado, neste âmbito, considera-se importante que o plano de 

investimento privilegie medidas a melhorar a qualidade do serviço.  ------------------------------------------------  

3. face à margem existente, a melhoria da cobertura dos gastos pode ser obtida por via do aumento do tarifário, 

sem comprometer a acessibilidade económica dos utilizadores. ------------------------------------------------------  

4. com o plano de investimentos de 2022, é expectável que seja obtida melhoria da qualidade do serviço com 

a “renovação do parque de viaturas”, ficando, no entanto, em falta investimento que promova uma maior 

acessibilidade física do serviço; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Encontra-se previsto para o ano 2022 um valor de repercussão da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) 

sobre o utilizador final, superior ao gasto projetado para o mesmo período, pelo que devem ser 

revalidados os valores em causa e, justificando-se, revisto o valor unitário de repercussão da TGR, 

notando-se uma provável revisão em baixa dos valores a repercutir ao utilizador final que resultará num 

agravamento da cobertura de custos relativamente ao projetado. ----------------------------------------------------  

De acordo com as recomendações da referida entidade reguladora considera-se que:  -----------------------------------  
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1. atendendo à margem existente, o tarifário a aprovar deve permitir a recuperação tendencial dos custos 

decorrentes do respetivo serviço prestado, pelo que deverá ser promovida a melhoria deste indicador, 

obtida via aumento do tarifário. Após esta recomendação foi incluída uma alteração que permite recuperar 

parte destes gastos. No entanto, esta recuperação é efetuada de forma ligeira e não permite a 

recuperação total, por se considerar fundamental salvaguardar a acessibilidade económica ao serviço por 

parte dos utilizadores; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. a melhoria da cobertura dos gastos deverá ser obtida através da redução dos níveis de ineficiência no 

âmbito da exploração do serviço regulado. Esta ineficiência está a ser corrigida como é enunciado no 

plano de investimentos definido para o ano de 2022 e mencionado no parecer enviado pela ERSAR nas 

recomendações a cumprir. A primeira medida consubstancia a renovação do parque de viaturas, através 

da aquisição de uma nova viatura e, consequente, adaptação de contentores de recolha compatíveis com 

a viatura a adquirir. Adicionalmente, esta compra irá permitir melhorar os níveis de eficiência, como 

resultado de uma redução dos custos com pessoal, dado que a nova viatura irá necessitar apenas de um 

operador para a recolha dos resíduos. Após esta renovação será dada também prioridade à acessibilidade 

física do serviço que, em primeira instância, pode ficar prejudicada, mas será uma prioridade após este 

investimento. Será também uma prioridade a criação de meios que promovam um aumento do 

encaminhamento de resíduos para reciclagem, que irá originar uma redução do valor de resíduos 

recolhidos pelo município e encaminhados para a entidade responsável pelo tratamento dos resíduos em 

alta (Valorminho); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. O valor unitário para a Taxa de Resíduos Urbanos (TGR), por lapso, não foi recalculado conforme estimativa 

de TGR a pagar à entidade responsável pelo tratamento dos resíduos em alta para o ano de 2022. 

Adicionalmente, o valor considerado como estimativa para gasto a reconhecer não está correto. Este valor 

foi estimado conforme os valores de recolha dos anos de 2020 e 2021. No entanto, após a submissão da 

proposta tarifária foram emitidas faturas com correções aos valores faturados no ano de 2021. Após nova 

estimativa, o valor a considerar como gastos de TGR é de 49.230,90€, que mesmo assim permite uma 

revisão em baixa do valor unitário. Para equilibrar a cobertura dos custos, como referido no n.º 1, é 

proposta uma revisão dos valores da tarifa fixa e variável. --------------------------------------------------------------  

Assim, propõe-se a aprovação do tarifário (Doc. 3) em anexo, a vigorar a partir das leituras dos consumos de 

janeiro de 2022, inclusive. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o tarifário dos serviços de recolha de resíduos sólidos 

urbanos, para 2022, que fica a fazer parte integrante desta ata, como seu documento. -----------------------  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

REVISÃO DE PROCESSOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de pedidos de revisão de processos de Ação Social Escolar, 

para o ano letivo de 2021/2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foram presentes os pedidos de revisão de escalão, constantes da seguinte tabela:  ------------------------------------  

Tem em anexo as informações sociais do Serviço de Ação Social, que se anexam a esta ata e dela ficam a fazer 

parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o mapa transcrito, relativo aos pedidos de revisão de 

processos de Ação Social Escolar para o ano letivo de 2021/2022, conforme as respetivas informações, 

emitidas pelo Gabinete de Ação Social do Município, que se anexam a esta ata como documentos e dela 

ficam a fazer parte integrante”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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, pelo presidente foi encerrada a reunião, pelo que de tudo, para 

constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. ------------------------  


