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Ata n.º 09/2018 da reunião ordinária realizada no dia 02 de maio de 2018 iniciada às 10h30m e concluída às 

11h30. 
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=ABERTURA= 

No dia dois do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos Paços do Município e sala de sessões, 

realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira, estando 

presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, Vítor Manuel 

Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior da Divisão Administrativa e 

Financeira 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dos vereadores Vítor Manuel Rosas da Silva 

e Sérgio de Sousa Caselhos, por motivos profissionais. -----------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO= 

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

=PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA= 

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

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 08/2018, da reunião ordinária de 17-04-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 08/2018, da reunião ordinária de 17-04-2018. ---------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 27-04-2018, que 

acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta 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: 8 311,11€ oito mil trezentos e onze euros e onze cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 213 827,80€ duzentos e treze mil oitocentos e vinte e sete euros e oitenta 

cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19 927,21€ dezanove mil novecentos e vinte e sete euros e vinte e um 

cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 537 354,58€ quinhentos e trinta e sete mil trezentos e cinquenta e quatro 

euros e cinquenta e oito cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)  5 149,37€ cinco mil cento e quarenta e nove euros e trinta e sete 

cêntimos 

Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 
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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) 5 354,91€ cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e noventa e 

um cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 67 458,06€ sessenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e 

seis cêntimos 

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) 14 877,04€ catorze mil oitocentos e setenta e sete euros e quatro 

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) 1 394,93€ mil trezentos e noventa e quatro euros e noventa e três 

cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 
 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 532,14€ quatro mil quinhentos e trinta e dois euros e catorze 

cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 293,18€ seis mil duzentos e noventa e três euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e dois 

cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 184 360,69€ cento e oitenta e quatro mil trezentos e sessenta euros e 

sessenta e nove cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 141 371,55€ cento e quarenta e um mil trezentos e setenta e um euros e 

cinquenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 5 999,46€ cinco mil novecentos e noventa e nove euros e quarenta e 

seis cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 684,15€ cinco mil seiscentos e oitenta e quatro euros e quinze 

cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 42 632,49€ quarenta e dois mil seiscentos e trinta e dois euros e 

quarenta e nove cêntimos 

 

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS 

LISTAGEM DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PONTO 02: - Tomar conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 58º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, adjudicados até 30 de 

abril de 2018, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. -----------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROTOCOLO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA DE VALORES EM DÍVIDA  

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação do Protocolo com a Administração Tributária para cobrança 

de valores em dívida, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. ------------------------------------  

PROTOCOLO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entre, -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), na qualidade de 1º outorgante,  ----------------------------------------------------  

E -------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Município de Paredes de Coura, abreviadamente e para efeitos deste Protocolo, designado por Município, na 

qualidade de 2.º outorgante, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Considerando que, nos termos do n.º 4 do artigo 7º do Decreto-Lei 433/99, de 26 de outubro, na versão aditada 

pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10/2016, de 25 de maio, a 

competência para cobrança coerciva de impostos e outra receitas administrados pelo Município pode ser atribuída 

à administração tributária mediante protocolo,  ----------------------------------------------------------------------------------------  

é celebrado o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------------------  

Objeto e âmbito ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo tem por objeto a definição dos termos e condições em que a administração tributária é 

competente para a cobrança coerciva das seguintes taxas e outras receitas administradas pelo Município:  --------  

Receitas provenientes da prestação do serviço público de abastecimento de água, saneamento de águas residuais 

e resíduos sólidos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Receitas provenientes da prestação de serviço de transportes, refeições escolares, atividades de apoio à família, 

designadamente, prolongamentos de horários/períodos de interrupção letiva nas escolas; -------------------------------  

Receitas provenientes da cobrança de taxas, tarifas e outras receitas previstas no Regulamento Municipal de 

Taxas e Tarifas Gerais e respetiva tabela, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------  

- Prestação de serviços e concessão de documentos; -------------------------------------------------------------------------------  

- Taxas no âmbito do Urbanismo e Licenciamento Urbano; ------------------------------------------------------------------------  

- Taxas de Cemitério;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Taxas pela ocupação da via pública e publicidade; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Taxas pela utilização do mercado e feiras; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Taxas pela utilização de espaços públicos;--------------------------------------------------------------------------------------------  

Todas as taxas e outras receitas cuja cobrança seja da competência do Município, designadamente, as que na 

sua base legal remetam para o mecanismo de cobrança da execução fiscal. -------------------------------------------------  

A AT é competente para a cobrança coerciva de taxas ou outras receitas, administradas pelo Município indicadas 

no número anterior que, cumulativamente, preencham os seguintes requisitos: ----------------------------------------------  

o prazo legal de pagamento voluntário tenha ocorrido após 2016/04/01; -------------------------------------------------------  

ainda não tenha sido instaurado processo executivo.  -------------------------------------------------------------------------------  

Obrigações do Município --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município compromete-se a: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Emitir o título executivo para cobrança das dívidas identificadas na cláusula 1.ª, com os requisitos previstos no 

artigo 162.º e 163.º do CPPT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Proceder à pré inserção dos elementos da certidão de dívida e enviar, em formato digital, a respetiva certidão no 

portal de finanças; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Só proceder à pré inserção da certidão de dívida para efeitos de instauração do PEF, após o decurso dos prazos 

legais de contestação;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assegurar o pagamento dos encargos do processo de execução fiscal nos casos em que, independentemente da 

causa, ocorra a anulação da dívida ou do processo de execução fiscal; --------------------------------------------------------  

Assegurar a intervenção judicial, no desenvolvimento de processos de contencioso administrativo e judicial 

relativos aos tributos identificados na cláusula 1.ª. ------------------------------------------------------------------------------------  

Obrigações da AT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A AT compromete-se a:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

instaurar os processos de execução fiscal no serviço de finanças do domicilio ou sede do devedor; -------------------  

transferir para o Município as quantias cobradas no processo de execução fiscal constantes do título executivo 

referido na alínea a) da cláusula 2.ª, acrescido dos juros de mora apurados no PEF;---------------------------------------  
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abater às quantias a que se refere a alínea anterior o valor dos encargos que, nos termos da alínea d) da clausula 

2.ª, são da responsabilidade do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 4ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dever de reserva e sigilo fiscal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os outorgantes ficam obrigados a manter confidencial e a não divulgar de qualquer forma os dados e outros 

elementos de que venham a ter conhecimento no âmbito do desenvolvimento do presente protocolo, ficando, 

igualmente, obrigados à observância do dever de sigilo fiscal. ---------------------------------------------------------------------  

Cláusula 5ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vigência e produção de efeitos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente Protocolo de Cooperação é estabelecido por tempo indeterminado, entrando em vigor após a sua 

assinatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sem prejuízo do referido no número anterior, o presente Protocolo pode cessar os seus efeitos a todo o momento, 

por iniciativa de qualquer uma das partes, sem necessidade de justificação, conquanto que o faça com uma 

antecedência de 60 dias, relativamente à data para a qual se pretenda o termo da sua vigência. -----------------------  

Lisboa, aos ________ de _______________ de 2018 -------------------------------------------------------------------------------  

Pela AT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo Município (2ª Outorgante)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo transcrito com a Autoridade Tributária e 

Aduaneira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OUSAM – PEDIDO DE APOIO 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação do pedido do OUSAM de apoio para recuperação da situação 

financeira da instituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de todo o apoio, financeiro e moral, que nos deu nesta fase mais conturbada, a direção do OUSAM decidiu 

apresentar requerimento de apoio ao Fundo de Socorro Social da Segurança Social. --------------------------------------  

O referido requerimento e demais documentação de suporte, já foi remetido ao Centro Distrital de Segurança Social 

de Viana do Castelo, onde será analisado, conjuntamente com os serviços centrais em Lisboa. ------------------------  

Para o efeito, o OUSAM teve de preparar um plano de execução de equilíbrio financeiro com a previsão do período 

temporal necessário à recuperação da situação financeira da instituição e de medidas específicas necessárias 

para atingir uma situação financeira equilibrada, nomeadamente no que respeita à contenção da despesa e 

captação de receita (documento que anexamos). -------------------------------------------------------------------------------------  

Uma das fontes de captação de receitas é o apoio financeiro da autarquia em 1 500,00 euros por mês, de março 

até dezembro 2018, verba que solicitamos a gentileza de ser aceite pelo executivo -----------------------------------------  

Na expectativa do acolhimento positivo do nosso pedido, apresentamos os nossos cumprimentos ---------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao OUSAM – Organismo Utilitário Social de Apoio Mútuo um 

subsídio no valor de € 10 000,00 (dez mil euros), destinado a apoiar a recuperação da situação financeira 

da Instituição. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- O subsídio será pago mediante a celebração de protocolo. ----------------------------------------------------------  

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

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

=ENCERRAMENTO= 

 --------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

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


