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Anexo 19 

Regulamento Específico 

Ciclo Urbano da Água “Vertente em Baixa – Modelo Não Verticalizado” 

Artigo Único 

1- O artigo 12.º do Regulamento específico “Ciclo Urbano da Água “Vertente em Baixa – Modelo 

Não Verticalizado””, aprovado pela Comissão Ministerial de Coordenação dos Programas 

Operacionais Regionais do Continente em 23 de Setembro de 2010, passa a ter a seguinte 

redacção: 

«Artigo 12.º 

[...] 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………… 

5. Excepcionalmente, durante os anos de 2010 e 2011, a taxa máxima de co-

financiamento das despesas prevista no número 1, executadas por 

municípios, associações de municípios, áreas metropolitanas e entidades do 

sector empresarial local nos termos da Lei nº 53-F/2006, de 29 de 

Dezembro, é de 80%. 

6. São abrangidas pelo disposto no número anterior as operações: 

a) Que tenham sido aprovadas antes do ano de 2010 e que ainda não estejam 

física e financeiramente encerradas; 

b) Aprovadas em 2010 e em 2011. 

7. …………………………………………………………………………. 

8. Durante o ano de 2011, as despesas que sejam incluídas em pedidos de 

pagamento apresentados pelos beneficiários referidos no nº 5, beneficiam de 

uma taxa de co-financiamento de 85%, sendo a taxa de co-financiamento da 

operação ajustada no seu encerramento. 
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9. A revisão da taxa de co-financiamento da operação resultante do disposto 

nos números 5 e 8 deve observar o valor máximo da contribuição total de 

FEDER quando este constar do aviso para a apresentação de candidaturas. 

10. Podem ainda ser abrangidas pelo disposto nos números 5 e 8 as operações 

cuja contra-partida nacional seja maioritariamente assegurada por municípios, 

associações de municípios, áreas metropolitanas e entidades do sector 

empresarial local nos termos da Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro.» 
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9. A revisão da taxa de co-financiamento da operação resultante do disposto 

nos números 5 e 8 deve observar o valor máximo da contribuição total de 

FEDER quando este constar do aviso para a apresentação de candidaturas. » 

 
































































