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MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA
Ata n.º 05/2022 da reunião ordinária realizada no dia 03 de março de iniciada às 09h30m e concluída às
12h00.
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ABERTURA
No dia dezassete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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, 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 DA ORDEM DO DIA
Não houve assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
PONTO 01: Aprovação das propostas de ata n.º 04/2022, da reunião ordinária de 17-02-2022, oportunamente
distribuídas e dispensadas de leitura. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 04-2022, da reunião ordinária de 17-02-2022. --------------BALANCETE
PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 2502-2022, que acusava os seguintes saldos: ----------------------------------------------------------------------------------------Fundos de Maneio
Presidência:
Vice-presidência:
Vereadora:
DAF
Divisão Administrativa e Financeira
DECAS
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social:
DOSM
Divisão de Obras e Serviços Municipais
DUA
Divisão de Urbanismo e Ambiente:
Em cofre na Tesouraria:
Depósitos
Conta n.º 0035/00000038430 (CGD)
Conta n.º 0035/00001129320 (CGD)
Conta n.º 0035/00001129730 (CGD)
Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)
Conta n.º 0018/10533024020 - (BST)
Conta n.º 0018/14401376020 - (BST)
Conta n.º 0018/14497465020 - (BST)
Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST)
Conta n.º0018/14824607312 – (BST)
Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST)
Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST)
Conta n.º 0018/17568171020 - (BST)
Conta n.º 0018/17996034020 - (BST)
ATA N.º 05/2022

600,00€
200,00€
200,00€
200,00€

seiscentos euros
duzentos euros
duzentos euros
duzentos euros

400,00€ quatrocentos euros
400,00€ quatrocentos euros
150,00€ cento e cinquenta euros
6 086,96 € seis mil e oitenta e seis euros e noventa e seis cêntimos
536 381,99 quinhentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e um euros e
€ noventa e nove cêntimos
19 951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois
cêntimos
23 011,72€ vinte e três mil e onze euros e setenta e dois cêntimos
7 161,01€ sete mil cento e sessenta e um euros e um cêntimo
900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos
1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um cêntimos
40 110,62€ quarenta mil cento e dez euros e sessenta e dois cêntimos
74 790,50€ setenta e quatro mil setecentos e noventa euros e cinquenta
cêntimos
€
4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito cêntimos
23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis
cêntimos
3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos
595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos
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Conta n.º 0018/24966582020 - (BST)
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST)
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC)
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC)
Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP)
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO)
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO)

38,65€
4,22€
15 788,25€
€
2 988,64€
5 850,38€
9 428,57€

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM)
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM)

71 368,18 €
1 372 865,52€

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM)

617 623 ,29€

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI)
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA)

5 561,15€
79 377,36€

trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos
quatro euros e vinte e dois cêntimos
quinze mil setecentos e oitenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos
dois mil novecentos e oitenta e oito euros e sessenta e quatro
cêntimos
cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos
nove mil quatrocentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete
cêntimos
setenta e um mil trezentos e sessenta e oito euros e dezoito cêntimos
um milhão trezentos e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e cinco
euros e cinquenta e dois cêntimos
seiscentos e dezassete mil seiscentos e vinte e três euros e vinte e
nove cêntimos
cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos
setenta e nove mil trezentos e setenta e sete euros e trinta e seis
cêntimos

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS
“COURALOGIA - QUALIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE TURISMO NÁUTICO NO MINHO – RIO COURA/
PAREDES DE COURA – 02/22_E” – ANULAÇÃO DO CONCURSO
Ponto 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de anulação do concurso público de execução
da empreitada de “COURAlogia - Qualificação das Experiências de Turismo Náutico no Minho – Rio Coura/
Paredes de Coura - 02/22_E, nos termos da informação técnica que se transcreve” --------------------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Que na fase de análise das propostas foi detetada uma omissão nas peças desenhadas e escritas no que
toca à não previsão do sistema de drenagem de águas residuais da instalação de apoio a executar num
local ermo e montanhoso sito na freguesia de Cristelo; -----------------------------------------------------------------2. Que tal omissão terá impacto primeiro em termos de licenciamento ambiental, e no sub artigo 1.4.1.6 do
mapa de quantidades (artigo 1.4.1 da instalação sanitária) e da peça desenhada com o nº 6; ---------------3. Que se impõe uma alteração ao projeto existente de forma a sanar a omissão acima indicada e concebendo
a nova rede de águas residuais, operacionalizar o abastecimento e descarga da referida instalação de
apoio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Que tal alteração não tem grande expressão no custo contratual, mas é extremamente importante sob o
ponto de vista técnico, uma vez que está em causa a operacionalidade ou inoperacionalidade de uma
estrutura de apoio; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Que a forma como a instalação de apoio se encontra presentemente projetada, não permite que a mesma
funcione e desse modo cumpra a função para a qual foi projetada; -------------------------------------------------6. Que aquando da elaboração do projeto existente se partiu do princípio que no local da construção da
referida instalação de apoio existiria rede pública de águas residuais; ----------------------------------------------7. Que a ADAM, na semana transata, remeteu via email o cadastro atualizado da referida rede – DOCS. 1 e
2, de que resulta evidente que no local da edificação a mesma é inexistente e logo terá de conceber-se
solução de drenagem ou fossa sética, mas em qualquer circunstância é necessária a alteração das peças
escritas e desenhadas levadas a concurso; ---------------------------------------------------------------------------------
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8. Que além do supra exposto, torna-se imperioso ter em consideração, face ao surgimento da guerra entre a
Rússia e a Ucrânia, o expectável aumento do custo de algumas matérias primas, nomeadamente do ferro
e do aço; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Que além do aumento do custo, verificar-se-á escassez no acesso e na disponibilização das referidas
matérias primas, o que conduzirá à necessidade de prorrogação do prazo da obra. ---------------------------10. Que é forçoso proceder a uma alteração ao atual projeto que passe por: -----------------------------------------– alteração do mapa de quantidades e peças desenhadas de forma a sanar a falta de infraestruturas
necessárias para o funcionamento do equipamento necessário; ------------------------------------------------------ aumento do prazo de execução da obra devido ao atraso na disponibilização das matérias primas; ----11. Que a necessidade de alteração, surge das circunstâncias imprevistas que determinam a modificação de
aspetos fundamentais das peças do procedimento, assim como de circunstâncias supervenientes
relativas aos pressupostos da decisão de contratar relacionadas com o interesse público que são
fundamento essencial e suficiente para desencadear a necessidade de se levar a cabo uma anulação do
presente procedimento concursal; --------------------------------------------------------------------------------------------12. Propõe-se que não haja lugar à adjudicação, extinguindo-se o procedimento, nos termos das alíneas c)
e d) do nº1 do artigo 79º do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade aprovar a proposta técnica supratranscrita, anulação do concurso
público de execução da empreitada de “COURAlogia - Qualificação das Experiências de Turismo
Náutico no Minho – Rio Coura/ Paredes de Coura - 02/22_E, nos termos das alíneas c) e d) do nº1 do
artigo 79º do Código dos Contratos Públicos.--------------------------------------------------------------------------------

“COURALOGIA - QUALIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE TURISMO NÁUTICO NO MINHO – RIO COURA/
PAREDES DE COURA – 02/22_E” – ABERTURA DE CONCURSO
PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de abertura do concurso público para execução
da empreitada “COURAlogia - Qualificação das Experiências de Turismo Náutico no Minho – Rio Coura/
Paredes de Coura - 02/22_E”, conforme informação que se transcreve: -------------------------------------------------(com fundamento no Art.º 19.º, n. º1, b) do Código dos Contrato Públicos (adiante designado CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na versão em vigor) -----------------------------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) A aprovação da candidatura NORTE-06-3928-FEDER-000207, designada “Qualificação das Experiências
de Turismo Náutico no Minho – Rio Coura/ Paredes de Coura, com uma taxa de financiamento de 80,39%;
2) Que tal candidatura integra-se na estratégia desta autarquia de procurar desenvolver o concelho,
valorizando-o turisticamente, através do aproveitamento e dinamização do seu património natural; -------3) Que se pretende criar a denominada “reserva COURAlógica” da natureza, cujo propósito é a divulgação da
cultura, da história, da ciência e da natureza desta região; ------------------------------------------------------------4) Que esse projeto, inserido no âmbito do Turismo Natureza, visa dar resposta às necessidades de
qualificação do produto turismo de natureza através do reforço e consolidação da rede de infraestruturas
e equipamentos que viabilizem a operacionalização de uma oferta desse tipo de turismo; -------------------5) Que a indicada reserva pretende ser um local pedagógico, lúdico e desportivo, onde os cinco sentidos são
postos à prova, recorrendo a cinco modalidades que privilegiam o espaço natural. ----------------------------6) A valorização deste espaço natural e a uniformização das estruturas de comunicação, visitação e
sinalização, serão a chave para a demarcação da Reserva COURAlógica, que terá o Rio Coura como
como anfitrião;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7) Que usando um smartphone e a tecnologia Qrcode, qualquer interessado, poderá, através do Rio Coura
visitar a Reserva COURAlógica, obtendo informação acerca dos trilhos; ------------------------------------------8) Que fruto de vários circunstancialismos e nomeadamente devido à situação pandémica que vivemos
presentemente, o turismo da natureza vive uma época de expansão, pelo que a procura de experiências
únicas e vivências autênticas, aliadas à descoberta sensorial dos espaços naturais, são agora os produtos
mais procurados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9) Que o conjunto de estruturas de sinalização e comunicação será composto por pórticos de entrada, nove
módulos expositivos, algumas placas em formato A4 em locais chave e sinalética para a marcação dos
percursos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Que todas estas estruturas serão enquadradas na paisagem e a instalação terá carater reversível. Para
além da sinalética estão previstas ações de correção e reabilitação físicas dos percursos que comportam
a consolidação e compactação de pavimentos, o desvio e encaminhamento pontual de águas superficiais,
a colocação de elementos pontuais em pedra para transposição de linhas ou planos de água, a contenção
pontual de taludes marginais aos percursos e sempre que necessário e a reabilitação da vegetação
autóctone em áreas descaracterizadas. -------------------------------------------------------------------------------------11) Que este espaço foi desenhado para ser o primeiro museu de experiências naturais e o seu curador será
a Natureza e a sua vida selvagem e o seu anfitrião o Rio Coura. ----------------------------------------------------12) Que sem gastos energéticos e sem gastos de recursos naturais durante a sua utilização, funciona 365
dias por ano, 24 horas por dia. -------------------------------------------------------------------------------------------------13) Que Paredes de Coura é, incontestavelmente, um valiosíssimo santuário da vida animal e vegetal no
nosso país, que proporciona experiências naturalmente inesquecíveis e vivências culturais que demarcam
esta região minhota cheia de tradição, apresentando diferentes unidades de paisagem; ----------------------14) A não adjudicação do anterior concurso nos termos das alíneas c) e d) do n.º 1 do art.º 79.º do CCP. ----Propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. A aprovação do Projeto de Execução da empreitada designada “COURAlogia - Qualificação das
Experiências de Turismo Náutico no Minho – Rio Coura/Paredes de Coura - 22/22_E”, constituído pelos
documentos: memória descritiva e justificativa, peças desenhadas, orçamento, mapa de quantidades,
PSS e PGR; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da referida
empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; ------------------------------------------3. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1 do
artigo 130.º do CCP; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Aprovar o valor base do procedimento no montante de 299.929,23€ (duzentos e noventa e nove mil
novecentos e vinte e nove euros e vinte e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nos
termos do previsto no n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir da consulta preliminar
ao mercado, nos termos do previsto no art.º 35.º-A do CCP: ----------------------------------------------------------a) Foi realizada a média de todos os preços unitários, à exceção do correspondente ao artigo 2.2, uma vez
que o mesmo não foi fornecido pelas entidades consultadas em sede de consulta preliminar ao mercado;
b) O estabelecimento do preço unitário dos trabalhos correspondentes ao artigo 2.2 foi definido a partir da
consulta preliminar ao mercado, realizada em fase posterior à referida na alínea a); ---------------------------5. A aprovação do respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente
informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------------------------6. Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP: ------------ - Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo ---------------------------------------------------------------------------------
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 - 1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha---------------------------------------------------------------------------------------------- - 2ª Vogal: Sofia Lages de Carvalho ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa ----------------------------------------------------------------------------- - 2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; -----------------------------------------------------------------------------------7. Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos interessados,
de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------------------------------8. A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, 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 € 299.929,23, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
2. O presente procedimento insere-se no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos CPV
45113000-2 obras no local; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. À data, existem fundos para a assunção do compromisso, e a sua inscrição será efetuada após a adjudicação
pelo órgão competente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, com a abstenção do Vereador Venâncio Fernandes, que apresentou declaração
de voto, que se transcreve no final: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

A aprovação do Projeto de Execução da empreitada designada “COURAlogia - Qualificação das
Experiências de Turismo Náutico no Minho – Rio Coura/Paredes de Coura - 22/22_E”, constituído pelos
documentos: memória descritiva e justificativa, peças desenhadas, orçamento, mapa de quantidades,
PSS e PGR; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da
referida empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; --------------------------------

3.

A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º 1
do artigo 130.º do CCP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Aprovar o valor base do procedimento no montante de 299.929,23€ (duzentos e noventa e nove mil
novecentos e vinte e nove euros e vinte e três cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nos
termos do previsto no n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço base foi definido a partir da consulta preliminar
ao mercado, nos termos do previsto no art.º 35.º-A do CCP:-----------------------------------------------------------a) Foi realizada a média de todos os preços unitários, à exceção do correspondente ao artigo 2.2, uma
vez que o mesmo não foi fornecido pelas entidades consultadas em sede de consulta preliminar
ao mercado; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) O estabelecimento do preço unitário dos trabalhos correspondentes ao artigo 2.2 foi definido a partir
da consulta preliminar ao mercado, realizada em fase posterior à referida na alínea a); ----------------

5.

Aprovar o respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente
informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; --------------------------------------------

6.

Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP: --------

Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo--------------------------------------------------------------------------------------1ª vogal: Mariana Lopes da Cunha ----------------------------------------------------------------------------------------------------2ª Vogal: Sofia Lages de Carvalho -----------------------------------------------------------------------------------------------------1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa -----------------------------------------------------------------------------------2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; -----------------------------------------------------------------------------------------
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7.

Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos
interessados, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ----------------------------------------------

8.

A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do
disposto no artigo 290.º-A do CCP. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Vereador Venâncio Fernandes: “Subscrevo todo o preâmbulo de justificação do interesse do projeto. Considero que identifica
de forma clara e abrangente as necessidades para o desenvolvimento do concelho nesta área. Tenho, no entanto, opinião
diferente quanto ao caminho que estamos a seguir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------O projeto parece-me demasiado elitista, podendo, no entanto, no futuro ter algum contributo de um público muito especifico, mas
não vai de encontro às necessidades atuais do concelho na captação de visitantes que ajudem à criação de riqueza e contribuam
para ajudar a crescer e fomentar a sustentabilidade de estruturas comerciais de apoio que potenciem a divulgação e
comercialização de produtos e serviços locais, assim como, a promoção de todo o património natural e arquitetónico, potenciando
a alavancagem da nossa economia local, como forma de equilíbrio e sustentabilidade. ------------------------------------------------------Entendo que ele também enferma por não conter planos específicos e objetivos quanto ao contributo nas questões ambientais,
assim como ao desenvolvimento de estruturas naturais que contribuam para a retenção de águas pelo tempo pelo tempo máximo
possível, minimizando desta forma os efeitos nefastos das secas devido às alterações climáticas. Pretendendo utilizar o Rio
Coura como cenário, também nada refere quanto a projetos de repovoamento do próprio Rio, fundamentais como complemento
àquilo que se pretende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último, tomo como exemplo o já executado ou em estado avançado de execução, que considero limitativo de utilização por
uma parte muito significativa da população visitante, afastando do usufruto pleno, os mais idosos e os mais jovens. ---------------Entenderia melhor este projeto como complementar a um outro que poderia ser integrante e que pudesse permitir suprir as
necessidades imediatas tão necessárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o meu voto será de abstenção”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente da Câmara: Disse compreender e respeitar os argumentos de que a estratégia seguida não é muito popular, mas a
ideia seguida é uma forma de diferenciar a oferta turística redundante, que pode ser um caminho mais difícil, mas talvez mais
duradouro e estável e que atraia um turismo alternativo e com maior poder económico. Que de forma paulatina atraía um turismo
com mais respeito pela natureza e com melhor poder de compra. Entende que acabará por ter uma estrutura mais sólida e mais
durável. Referiu ainda que os percursos vão ser adequados a faixas etárias diferenciadas com graus de dificuldade distintos para
as idades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJETO E ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO DA CRECHE DE RUBIÃES – 10/22_E
PONTO 05: Apreciação, discussão e votação da proposta de Projeto de Execução e abertura de
procedimento, por concurso público para execução da empreitada de “Alteração e Ampliação do edifício
de jardim infantil para funcionar conjuntamente com Creche, em Rubião, Paredes de Coura” º1, b) do
Código dos Contrato Públicos (adiante designado CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, na versão em vigor) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alteração e Ampliação da creche de Rubiães - 10/22_E ------------------------------------------------------------------------Abertura do Procedimento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. A abertura do Aviso n.º 02/C03-i01/2021 referente a candidaturas no âmbito do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR), que visa a prioridade de Investimento RE-C03-I01 - Nova Geração de equipamentos
e Respostas Sociais, especificamente o eixo prioritário RE-C03-i01.m01 – Requalificação e alargamento
da rede de equipamentos e respostas sociais;
2. Que no âmbito do presente aviso são elegíveis as candidaturas que incidam na criação e remodelação de
lugares na resposta social “Creche”;
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3. A extensa lista de espera de bebés e crianças até aos 3 anos para integrarem uma creche, no concelho de
Paredes de Coura, devido ao episódio de emigração dos últimos anos e ao potencial crescimento
industrial, factos que contribuem para a fixação de famílias em Paredes de Coura; ----------------------------4. Que um dos documentos exigidos no aviso, à data de submissão da candidatura, é a evidencia do grau de
maturidade da operação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

A aprovação do Anteprojeto para lançamento do concurso de empreitada designada “Alteração e
ampliação da creche de Rubiães”, constituído pelos documentos: memória descritiva e justificativa,
peças desenhadas, orçamento, mapa de quantidades; ------------------------------------------------------------

2.

O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da
referida empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; --------------------------

3.

A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º
1 do artigo 130.º do CCP; --------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Aprovar o valor base do procedimento no montante de 199.985,51€ (cento e noventa e nove mil
novecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido. Nos termos do previsto no n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço
base foi definido a partir do apuramento dos custos médios unitários resultantes de anteriores
procedimentos a atestar através de declaração do autor do projeto; -------------------------------------------

5.

A aprovação do respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à
presente informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------

6.

Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP:
Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo -----------------------------------------------------------------------1ª vogal: Sofia Lages de Carvalho ------------------------------------------------------------------------------------2ª Vogal: Mariana Lopes da Cunha-------------------------------------------------------------------------------------1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa---------------------------------------------------------------------2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; ---------------------------------------------------------------------------

7.

Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos
interessados, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------

8.

A designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em cumprimento do
disposto no artigo 290.º-A do CCP; --------------------------------------------------------------------------------------

9.

Que a adjudicação do presente procedimento fique dependente da obtenção de financiamento
através de candidatura a apresentar ao PRR - Aviso n.º 02/C03-i01/2021; ---------------------------------

10. Que no caso da indicada candidatura não ser objeto de aprovação, pela entidade competente, a
entidade adjudicante reserva-se ao direito de não avançar com a adjudicação, nos termos do disposto
no art.º 79º nº 1 alínea d) 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 € 199.985,51€ (cento e
noventa e nove mil novecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. O presente procedimento insere-se no seguinte Código do Vocabulário Comum para os contratos públicos CPV
45214200-2 Construção de edifícios escolares;---------------------------------------------------------------------------------------3. À data, existem fundos para a assunção do compromisso, e a sua inscrição será efetuada após a adjudicação
pelo órgão competente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 05/2022
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Foi deliberado, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovar o Anteprojeto para lançamento do concurso de empreitada designada “Alteração e
ampliação da creche de Rubiães”, constituído pelos documentos: memória descritiva e
justificativa, peças desenhadas, orçamento, mapa de quantidades; ------------------------------------------2. O lançamento do procedimento de contratação pública por Concurso Público para a execução da
referida empreitada, com fundamento na alínea b) do n.º 1 do art.º 19.º do CCP; -------------------------3. A publicitação do procedimento de contratação pública no Diário da República, de acordo com o n.º
1 do artigo 130.º do CCP; ------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Aprovar o valor base do procedimento no montante de 199 985,51€ (cento e noventa e nove mil
novecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido. Nos termos do previsto no n.º 3 do art.º 47.º do CCP, o preço
base foi definido a partir do apuramento dos custos médios unitários resultantes de anteriores
procedimentos a atestar através de declaração do autor do projeto; -----------------------------------------5. Aprovar o respetivo anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos anexos à presente
informação, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 2 do artigo 40.º do CCP; -------------------------------------6. Nomear para membros do júri do procedimento, em cumprimento do n.º 1 do art.º 67.º do CCP: ----Presidente: Ana Margarida de Barros Rebelo --------------------------------------------------------------------------1ª vogal: Sofia Lages de Carvalho ----------------------------------------------------------------------------------------2ª Vogal: Mariana Lopes da Cunha-----------------------------------------------------------------------------------------1º suplente: Helena Susana Barbosa de Sousa------------------------------------------------------------------------2º suplente: Jorge Paulo Alvarenga Lages; -----------------------------------------------------------------------------7. Delegar no júri do presente procedimento a resposta aos esclarecimentos solicitados pelos
interessados, de acordo com o disposto no n.º 2 do art.º 69.º do CCP; ---------------------------------------8. Aprovar a designação de José Miguel Guerreiro dos Santos, como gestor do contrato, em
cumprimento do disposto no artigo 290.º-A do CCP;----------------------------------------------------------------9. Que a adjudicação do presente procedimento fique dependente da obtenção de financiamento
através de candidatura a apresentar ao PRR - Aviso n.º 02/C03-i01/2021; ----------------------------------10. Que caso a indicada candidatura não seja objeto de aprovação pela entidade competente, a
entidade adjudicante reserva-se ao direito de não avançar com a adjudicação, nos termos do
disposto no art.º 79º nº 1 alínea d) do CCP. -----------------------------------------------------------------------------AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 4º TRIMESTRE DE 2021
PONTO 06 Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche
relativa ao 4º trimestre 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 – 4 º trimestre 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 € 1 152,24 (mil cento e cinquenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos) e relativo a 11
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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 € 1 152,24 (mil cento e cinquenta e
dois euros e vinte e quatro cêntimos), relativo a onze crianças e ao 4º trimestre de 2021. ------------------------DELIBERAÇÕES DIVERSAS
ASSOCIAÇÃO COMÉDIAS DO MINHO
PONTO 07: - Apreciação, discussão e votação da proposta de autorização para a assunção do
compromisso e pagamento no valor de € 20 000,00, referente à comparticipação de 2022, à Comédias do
Minho, Associação para a Promoção de Atividades Culturais no Vale do Minho. ------------------------------------“Vimos por este meio enviar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022 para que possa agilizar nos
trâmites legais necessários ao pagamento do apoio anual com o faseamento que que julgue mais conveniente.
Ficam a fazer parte integrante desta ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a assunção de compromisso e respetivo pagamento da
comparticipação no valor de € 20 000,00 (vinte mil euros), à Comédias do Minho, Associação para a
Promoção de Atividades Culturais no Vale do Minho. --------------------------------------------------------------------------O pagamento do subsídio será efetuado mediante celebração de protocolo”. ----------------------------------------PROTOCOLO DE EXPLORAÇÃO DE ESTUFAS
PONTO 08: Apreciação, discussão e votação da proposta de protocolo de renovação do contrato de cessão
de exploração de estufas, que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------“Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1º Comunidade Local dos Baldios da Freguesia de Linhares, concelho de Paredes de Coura, titular do NIF
901927473, representada pelo Presidente do Conselho Diretivo, Amândio Libério Meireles Pinto, com poderes
para o ato que lhe foram conferidos por deliberação da Assembleia de Compartes, conforme ata de dezembro de
2017, na qualidade de Primeira Outorgante; -------------------------------------------------------------------------------------------2º Município de Paredes de Coura, titular do NIPC 506632938, sito no Largo Visconde de Mozelos, AP. 6, 4941909 Paredes de Coura, representado pelo seu Presidente, Vítor Paulo Gomes Pereira, na qualidade de Segundo
Outorgante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Que a Primeira Outorgante dispõe de oito estufas, em bom estado de conservação, sitas no Lugar de Merim,
freguesia de Linhares, com uma área coberta de 4000 m2, instaladas num terreno privado, cujo gozo e fruição lhe
estão conferidas por contratos de arrendamentos que permite a cedência, a terceiro, a titulo oneroso, celebrados
em 15/02/2018 e 11-05-2021, pela duração de um ano, renovável por iguais períodos.------------------------------------------- Que o Segundo Outorgante, no âmbito das suas atribuições em matéria de manutenção do património
natural e paisagístico, pretende: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------implementar um projeto para preservação e promoção das espécies arbóreas autóctones, mediante a produção
de árvores a partir de sementes certificadas pelo ICNF, IP, de forma a garantir a sua autenticidade e com vista à
reflorestação de áreas ardidas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ter um local onde possa proceder à produção e criação das mais diversas plantas, árvores de fruto e
arbustos autóctones, com vista à sua posterior colocação em espaços verdes; ---------------------------------------------Levar a cabo ações de preservação das espécies autóctones bem como fomentar o desenvolvimento de atividades
pedagógicas e de sensibilização ambiental desenvolvidas pela AEPCoura. ---------------------------------------------------
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--------- Que o Segundo Outorgante não dispõe de um local que apresente as condições necessárias para
implementação do supramencionado projeto, nomeadamente para o arranque da sua fase inicial, de produção de
árvores a partir de sementes;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Que a Primeira Outorgante, neste momento, não necessita das estufas para uso próprio; ----------------------Compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto na alínea t) artigo 33° da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro,
"Assegurar, incluindo a possibilidade de construção de parcerias…a manutenção, recuperação e divulgação do
património natural, cultural paisagístico e urbanístico do município…”; ------------------------------------------------------------------ Que o Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura possui competência delegada para o
mencionado efeito, através de deliberação do órgão executivo tomada em 28-10-202, possuindo a Assembleia de
Compartes, competência através de deliberação datada de 29-03-2015. ------------------------------------------------------Estabelecem entre si o presente protocolo de colaboração, nos termos das cláusulas seguintes: ----------------------Primeira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Primeira Outorgante permite ao Segundo Outorgante o uso e fruição, em regime de exclusividade, e com a sua
colaboração, declarando este último aceitar receber nessas condições, as oito estufas, sitas no Lugar de Merim,
freguesia de Linhares, concelho de Paredes de Coura, com uma área coberta de 4000 m2, instaladas num terreno
privado com o artigo matricial 184, cujo gozo e fruição lhe estão conferidas por contratos de arrendamentos de
15/02/2018 e 11-05-2021, pela duração de um ano, renovável por iguais períodos. ----------------------------------------Segunda -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As estufas destinam-se nomeadamente à exploração agroflorestal e floricultura por parte do Segundo Outorgante
ou de quem este designar, no âmbito do projeto de produção de árvores a partir de sementes certificadas com
vista à reflorestação de áreas ardidas com espécies autóctones, no âmbito da produção de plantas e arbustos para
posterior colocação em espaços públicos, bem como para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e de
sensibilização ambiental. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terceira ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-O presente protocolo é celebrado pelo prazo de 12 meses, podendo ser objeto de renovação, caso exista acordo
das partes nesse sentido e os pressupostos da sua celebração se mantenham. --------------------------------------------2- Em caso de renovação, pode existir atualização do valor da comparticipação. -------------------------------------------Quarta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------1-Como comparticipação financeira, pelo uso e fruição das oito estufas, o Segundo Outorgante compromete-se a
pagar, à Primeira Outorgante, uma comparticipação financeira anual, no valor de € 45.000€ (quarenta e cinco mil
euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-A comparticipação financeira a que se refere a cláusula anterior será entregue à Primeira Outorgante, em três
prestações, e do seguinte modo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------50% do valor total até ao final do mês de fevereiro de 2022; ----------------------------------------------------------------------25% do valor total até ao final do mês de maio de 2022; ---------------------------------------------------------------------------25% do valor total até ao final do mês de setembro de 2022. ---------------------------------------------------------------------Os valores referidos do número anterior estão isentos de IVA. -------------------------------------------------------------------Os valores acima indicados serão pagos para o IBAN PT50 0045 1425 4029565604943. --------------------------------3- A Primeira Outorgante compromete-se a fornecer à Segunda Outorgante tinta mil plantas, nos períodos referidos
no número 2 da presente cláusula. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4- A Primeira Outorgante compromete-se, ainda, a produzir quatro mil árvores em vaso de 5,5 l durante o período
de vigência do presente protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------5-As condições de pagamento acima estipuladas foram estabelecidas de acordo com a disponibilidade financeira
do segundo Outorgante ao abrigo do disposto na Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (Lei nº 8/2012,
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de 21 de fevereiro e sua regulamentação ínsita no Decreto-Lei nº 117/2012, de 21 de junho), que estabelece os
procedimentos para a aplicação da referida Lei). -------------------------------------------------------------------------------------6-O compromisso da comparticipação está registado sob o n.º _________/2022. ------------------------------------------Quinta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante a vigência do presente protocolo e suas eventuais renovações, a Primeira Outorgante obriga-se a garantir
e manter o livre acesso do segundo Outorgante às instalações protocoladas, comprometendo-se a, sempre que
necessário, apoiar a atividade encetada pelo Segundo Outorgante. ------------------------------------------------------------Sexta- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Segundo Outorgante utilizará as instalações existentes, obrigando-se a não instalar no local outros
equipamentos sem o acordo escrito da Primeira Outorgante. ---------------------------------------------------------------------E por assim terem acordado, celebram o presente protocolo de colaboração, lavrado em dois exemplares, um para
cada parte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo com a Comunidade Local dos Baldios da
Freguesia de Linhares, concelho de Paredes de Coura, para produção de árvores e fornecimento de
plantas/ flores, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. ---------------------------------------------

RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL PARA O ANO DE 2022
PONTO 09 - Apreciação, discussão e votação da proposta de recusa de competências para o Municipio de
Paredes de Coura no domínio da ação social, fixadas no Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, para o
ano de 2022, que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ser competência dos órgãos municipais: -----------------------------------------------------------------------------------------------a) Assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social; ---------------------------------------------------------b) Elaborar as cartas sociais municipais, incluindo o mapeamento de respostas existentes ao nível dos
equipamentos sociais;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Assegurar a articulação entre as cartas sociais municipais e as prioridades definidas a nível nacional e regional;
d) Implementar atividades de animação e apoio à família para as crianças que frequentam o ensino pré-escolar
que correspondam à componente de apoio à família nos termos do artigo 12.º; ---------------------------------------------e) Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e de atribuição de prestações pecuniárias de
caráter eventual em situações de carência económica e de risco social; ------------------------------------------------------f) Celebrar e acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção; ------------g) Desenvolver programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas, designadamente em
articulação com entidades públicas, instituições particulares de solidariedade social ou com as estruturas de gestão
dos programas temáticos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) Coordenar a execução do programa de contratos locais de desenvolvimento social (CLDS), em articulação com
os conselhos locais de ação social; ------------------------------------------------------------------------------------------------------i) Emitir parecer, vinculativo quando desfavorável, sobre a criação de serviços e equipamentos sociais com apoios
públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que no domínio da ação social, o processo de descentralização se iniciou com a aprovação do Decreto-Lei n.º
55/2020, de 12 de agosto, tendo sido o Decreto-lei nº 23/2022, de 14 de fevereiro de 2022, o último diploma
setorial relativo à transferência de competências a ser publicado. --------------------------------------------------------Tendo em conta a necessidade de garantir o sucesso total de um processo de grande complexidade, no quadro
de enorme exigência criado pela pandemia da doença COVID-19 e de assegurar sempre a continuidade e a melhor
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qualidade dos serviços prestados aos cidadãos no âmbito da ação social, constatou-se que o conhecimento pelos
municípios dos instrumentos fundamentais para a preparação da assunção de competências no domínio da ação
social apenas foi possível após a publicação, em março de 2021, dos instrumentos regulatórios previstos no
Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, e concretizados nas portarias nºs Portaria n.º 63/2021, Portaria n.º
64/2021, Portaria n.º 65/2021 e Portaria n.º 66/2021, todas de 17 de março. -----------------------------------------------Portaria 63/2021 que regula o disposto nas alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º
55/2020, de 12 de agosto, nomeadamente os termos de operacionalização da transferência de competências, em
matéria de serviço de atendimento e de acompanhamento social (SAAS) de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade e exclusão social, para as câmaras municipais, ------------------------------------------------------------------Portaria 64/2021 que define, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 55/2020
de 12 de agosto, o exercício de competências de coordenação administrativa e financeira do programa de contratos
locais de desenvolvimento social pelas autarquias locais, --------------------------------------------------------------------------Portaria 65/2021 que estabelece os termos de operacionalização da transição de competências em matéria de
celebração e acompanhamento dos contratos de inserção dos beneficiários do RSI para as câmaras municipais,
tendo em consideração o disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 3.º e no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 55/2020 de
12 de agosto, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria 66/2021 que regula o disposto nas alíneas b), c) e i) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, e o disposto na secção II do capítulo II do referido decreto-lei,
designadamente a criação das cartas sociais municipais e supramunicipais e fixa os respetivos conteúdos, regras
de atualização e de divulgação, bem como os procedimentos de revisão. -----------------------------------------------------Neste contexto, foi promovido o alargamento do prazo máximo para a aceitação dessas competências, de modo
a permitir a respetiva preparação e adaptação ao nível da formação de recursos humanos e de adaptação ao nível
dos sistemas de informação e a verificação dos dados financeiros decorrentes da descentralização, assim a
Câmara Municipal delibera propor à Assembleia Municipal que, relativamente ao ano de 2022, o Município de
Paredes de Coura recuse exercer as competências no domínio da Ação Social. --------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, nos termos da presente proposta aprovar a recusa de transferência de
competências no domínio da Ação Social para o Municipio de Paredes de Coura para o ano de 2022 e
submetê-la à apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------ÁGUAS DO ALTO MINHO – CANDIDATURA DE EXPANSÃO DE REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS
PONTO 0 Apreciação, discussão e votação de proposta de autorização de despesa relativa à candidatura
05/REACT-EU/2021, referente à obra de ampliação da rede de saneamento em diversas freguesias do
concelho, para comparticipação a suportar do município de Paredes de Coura: -------------------------------------No âmbito do aviso convite n.º 05/REACT-ELES /2021 para a apresentação de candidatura de expansão de redes
de águas residuais foram identificadas pelo município de Paredes de Coura as seguintes intervenções a
candidatar: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ampliação da rede de saneamento - União de Freguesias de Formariz e Ferreira: lugar do Monte; ----------------2. Ampliação da rede de saneamento - União de Freguesias de Formariz e Ferreira: Lugares de Lourinha, Agrela
e Barreiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ampliação da rede de saneamento - União de Freguesias de Formariz e Ferreira: Lugar de Venade; ------------4. Ampliação da rede de saneamento - União de Freguesias de Formariz e Ferreira: Lugares de Merces e Maceira.;
5. Ampliação da rede de saneamento - União de Freguesias de Bico e Cristelo: Lugares de Leiras Verdes e
Tapadinha; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Ampliação da rede de saneamento - União de Freguesias de Bico e Cristelo: Lugar de Pereiras; -------------------7. Ampliação da rede de saneamento - Freguesia de Rubiães: Lugar de Casco; --------------------------------------------ATA N.º 05/2022
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8. Ampliação da rede de saneamento - Freguesia de Rubiães: Lugar de Costa; -------------------------------------------9. Ampliação da rede de saneamento - Freguesia de Romarigães: Lugar de Casais; ------------------------------------10. Ampliação da rede de saneamento - Freguesia de Castanheira: Lugares de Félix e Carreira;----------------------11 - Ampliação da rede de saneamento - Freguesia de Castanheira: Lugar de Pereira; ---------------------------------12. Ampliação da rede de saneamento - União de Freguesias de Cossourado e Linhares: Lugar de Valinho; -----13. Ampliação da rede de saneamento - São Martinho de Coura: Lugar de Costa; ---------------------------------------14. Ampliação da rede de saneamento – Infesta: Lugar de Fonte Velha; ------------------------------------------------------15. Ampliação da rede de saneamento – Mozelos: Lugar de Sr. do Cruzeiro; ----------------------------------------------16. Ampliação da rede de saneamento – Mozelos: Lugar de Carvalhas; -----------------------------------------------------17. Ampliação da rede de saneamento – Mozelos: Lugar de Costa do Ribeiro; --------------------------------------------18. Ampliação da rede de saneamento – Mozelos: Lugar de Lama; 19. Ampliação da rede de saneamento Mozelos. Lugar de Paço de Afe; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Ampliação da rede de saneamento – Agualonga: Lugar de Roçadas; ---------------------------------------------------21. Ampliação da rede de saneamento – Agualonga: Lugar de Boucinhas; -------------------------------------------------22. Ampliação da rede de saneamento – Agualonga: Lugares de Cabanas e Morgade; ---------------------------------23. Ampliação da rede de saneamento - União de Freguesias de Paredes de Coura e Resende: Lugar de Alto
Penedos Vistas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O ponto 8 do aviso, relativo à taxa de financiamento, refere que "o financiamento a conceder é calculado com base
na aplicação da taxa de 100%, incindindo sobre o total das despesas elegíveis da operação". Por forma a atingirse o nível mínimo de mérito (400 alojamentos servidos pela candidatura) e o número mínimo de municípios a
integrar na candidatura (três), o montante de investimento ultrapassa um milhão de euros, sendo, por conseguinte,
aplicável o funding gap forfetário de 25%, de acordo com os regulamentos comunitários.--------------------------------Pelo exposto, tendo em consideração também o valor do investimento apresentado por todos os Municípios, o
valor de investimento financiado e a suportar por V. Exas será o seguinte: ---------------------------------------------------Município: Paredes de Coura -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimativa orçamental: € 893 875,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------Não elegível: -€ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimativa orçamental corrigida: € 893 875,00. ------------------------------------------------------------------------------------Valor financiável: € 893 875,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Funding gap fortetário de 25%: € 223 468,75. --------------------------------------------------------------------------------------Comparticipação: € 670 406,25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor a suportar pelo município: € 223 468,75: ------------------------------------------------------------------------------------“Foi deliberado, por maioria, autorizar o pagamento do valor de investimento a suportar pelo Município de
Paredes de Coura, nas obras de ampliação da rede de saneamento nas diversas freguesias do concelho,
de Paredes de Coura, indicadas na comunicação transcrita. ----------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA
-------- No termo desta reunião, foi deliberado, 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. ------------------------
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