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Ata n.º 22/2018 da reunião ordinária realizada no dia 30 de outubro de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 10h30m. 
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ABERTURA 

No dia trinta do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos Paços do Concelho e sala de sessões, 

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

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

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

A reunião foi secretariada por 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 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 21/2018, da reunião ordinária de 16-10-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 21/2018, da reunião ordinária de 16-10-2018. ---------------  

BALANCETE 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 26-10-2018, 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: 5 539,37€ cinco mil quinhentos e trinta e nove euros e trinta e sete 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 267 578,50€ duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e setenta e oito 
euros e cinquenta 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) 585 353,63€ quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e cinquenta e três 
euros e sessenta e três 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) 15 795,15€ quinze mil setecentos e noventa e cinco euros e quinze 
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) 13 351,60€ treze mil trezentos e cinquenta e um euros e sessenta 
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) 6 182,48€ seis mil cento e oitenta e dois euros e quarenta e oito 

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) 21 373,23€ vinte e um mil trezentos e setenta e três euros e vinte e três 

cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 198 839,16€ cento e noventa e oito mil oitocentos e trinta e nove euros e 

dezasseis cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 14 899,54€ catorze mil oitocentos e noventa e nove euros e cinquenta e 

quatro 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) 19 940,40€ dezanove mil novecentos e quarenta euros e quarenta 

cêntimos 

SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS 

MEANDROS DO COURA – SEGUNDA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Ponto 02: Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, de 02-10-2018, de deferimento do pedido de 

prorrogação do prazo da empreitada “Meandros do Coura – Percurso Interpretativo ao Longo do Rio Coura 

– Fase 1 23/16_E”, até 12-04-2019, requerida pela firma adjudicatária Duque & Duque, Lda, em 01-10-2018.  

Foi deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do presidente da Câmara de 02-10-2018, de 

deferimento do pedido de prorrogação do prazo da empreitada “Meandros do Coura – Percurso 

Interpretativo ao Longo do Rio Coura – Fase 1 23/16_E”, pelo período de mais 179 (cento e setenta e nove) 

dias, ou seja, até 12-04-2019, requerida em 01-10-2018, pela firma adjudicatária Duque & Duque, Lda. -------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ACADEMIA DE MUSICA DE VIANA DO CASTELO – PROPOSTA DE REVISÃO DE APOIO 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de revisão do apoio para o ano letivo 2018/2019 

do Ensino Especializado de Música em Paredes de Coura, de acordo com o protocolo aprovado em 

20/10/2014 com a Academia de Música de Viana do Castelo. ------------------------------------------------------------------  

Foi presente a proposta de revisão com o seguinte teor: “Propõe-se a atualização do valor a comparticipar para o 

ano letivo 2018/2019, de acordo com a cláusula terceira do protocolo celebrado em 2014, para € 59 184,52, 

correspondendo € 11 465,16 ao curso básico de música, € 9 008,34,17 ao curso básico de música (alunos não 
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financiados), € 11 907,74 à expressão musical nos jardins-de-infância, € 4 762,63 para a expressão musical nas 

creches com o projeto “Música para Bebés”, € 2 138,06 ao projeto Coro “Coura VOCE” e € 5 732,58 para a oficina 

de iniciação à música para os alunos não financiados.” -----------------------------------------------------------------------------  

“A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade atualizar o valor a comparticipar para o ano letivo 

2018/2019, de acordo com a cláusula terceira do protocolo celebrado em 2014, para € 59 184,52, 

correspondendo € 11 465,16 ao curso básico de música, € 9 008,34,17 ao curso básico de música (alunos 

não financiados), € 11 907,74 à expressão musical nos jardins-de-infância, € 4 762,63 para a expressão 

musical nas creches com o projeto “Música para Bebés”, € 2 138,06 ao projeto Coro “Coura VOCE” e 

€ 5 732,58 para a oficina de iniciação à música para os alunos não financiados.” ------------------------------------  

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ADRIMINHO  

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de protocolo de colaboração com a ADRIMINHO. 

Considerando a importância do trabalho da ADRIMINHO na promoção do empreendedorismo e na criação de 

emprego mediante a promoção dos valores culturais, turísticos e patrimoniais que contribuem para o 

desenvolvimento do território do Vale do Minho; ----------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando o trabalho de mais de vinte anos da ADRIMINHO na dinamização e animação do território do Vale 

do Minho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando o trabalho da ADRIMINHO na implementação e Gestão de Programas e Projetos que favoreceram 

e favorecem a participação e o encontro entre pessoas, a aproximação entre sectores e a dinâmica económica de 

base local; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando a capacidade de captação de verbas de apoio ao investimento, ao emprego e empreendedorismo 

que ADRIMINHO sempre demonstrou e que o atual período reforça;  -----------------------------------------------------  

O Município de Paredes de Coura, adiante designado por Município, contribuinte nº 506 632 938, representado 

pelo Presidente da Câmara Municipal, Vítor Paulo Gomes Pereira, e a Associação de Desenvolvimento Rural 

Integrada do Vale do Minho, contribuinte nº 503572144, adiante designada por ADRIMINHO, representada pelo 

seu Presidente, ------------ e pelo Tesoureiro, ---------, decidem estabelecer o seguinte Protocolo de Colaboração: 

Primeiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo tem por objetivo o estabelecimento de uma parceria entre o Município de Paredes de Coura 

e a ADRIMINHO, para o desenvolvimento de ações, projetos e iniciativas que a promoção e desenvolvimento do 

território do Vale do Minho, em geral e o desenvolvimento local do concelho de Paredes de Coura, em particular. 

Segundo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A fim de concretizar estes objetivos a ADRIMINHO propõem-se a levar a cabo iniciativas e atividades de apoio a 

projetos de valorização económica, social e cultural que dinamizem o território. ----------------------------------------  

Terceiro -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município reconhecendo o interesse da atividade desenvolvida pela ADRIMINHO no apoio a projetos inovadores 

de promoção económica, social e cultural de base local, promovendo os recursos endógenos, a capacitação da 

sua população, enquanto potenciais empreendedores, e a valorização dos seus ativos culturais e patrimoniais, 

compromete-se a apoiar financeiramente a ADRIMINHO com um valor anual de 6 000,00€ (seis mil euros). ---   

Quarto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O valor referido no artigo anterior será transferido pelo Município de Paredes de Coura, para ADRIMINHO, 

anualmente, em prestações mensais de 500€. ------------------------------------------------------------------------------------  

Quinto----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como contrapartida, a ADRIMINHO implementa e executa as ações, projetos e iniciativas que visem a promoção 

e desenvolvimento do território. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 22/2018 Página 6 30-10-2018 
 

Sexto  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os encargos do presente protocolo referido no ponto 3 serão suportados pelo orçamento do Município de Paredes 

de Coura na rubrica orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sétimo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presente protocolo produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigorará pelo prazo de um ano. --------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo entre o Município de Paredes de Coura 

e a ADRIMINHO, transcrito, com a atribuição de um apoio monetário no montante de € 6 000,00 (seis mil 

euros), pago em prestações mensais de € 500,00 (quinhentos euros). -----------------------------------------------  

OPÇÕES DE PLANO E ORÇAMENTO, MAPA DE PESSOAL, EMPRÉSTIMO, PARA 2019 

PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação da proposta de Orçamento e votação de proposta dos 

documentos das Opções do Plano e Orçamento, que inclui o Mapa de Pessoal nos termos do nº 4, artigo 

29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o ano de 2019, bem como a autorização para proceder à 

contração de um empréstimo de curto prazo, para acorrer a dificuldades de tesouraria, no ano de 2019, 

previsto no nº 1 do artigo 50º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, no montante que respeita os limites 

fixados no nº 5 do art.º55 º da referida. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O presidente da Câmara referiu que o orçamento para o ano de 2019 é a imagem da gestão que este executivo 

tem adotado ao longo dos últimos anos, baseado no rigor e na racionalização de todos os recursos e ativos. 

Destaca-se, pela particular importância no plano do incentivo à atividade económica e estratégia de captação de 

investimento, a assunção da comparticipação da obra do acesso de ligação à A3. Em termos orçamentais, não 

obstante, não impedir a ponderada despesa nos restantes setores, é verdade que esta obra vai implicar um rigor 

orçamental reforçado. Trata-se, sem qualquer dúvida, do maior investimento para reforço da competitividade do 

concelho das últimas décadas, após a construção das zonas industriais. Pela perspetiva que abre para o futuro, 

este é um esforço económico que se justifica seja repartido com as gerações vindouras. ---------------------------------  

 --------- “Depois de discutidos os documentos e prestados os esclarecimentos solicitados, as Opções do 

Plano e Orçamento, no valor de € 13 409 777,00 (treze milhões quatrocentos e nove mil setecentos e setenta 

e sete euros) e o Mapa de Pessoal nos termos do nº 4, artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, para o 

ano de 2019, foram submetidos à votação, tendo sido aprovados, por unanimidade. --------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização para proceder à contração de um 

empréstimo de curto prazo, no valor de € 300 000,00 (trezentos mil euros), para acorrer a dificuldades de 

tesouraria, no ano de 2019”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter os documentos aprovados aos membros da 

Assembleia Municipal, em cumprimento do nº 1, do art.º 45º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro”. ------------  

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de delegação da competência de autorização de 

assunção de compromissos plurianuais, ao abrigo do nº3 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. ---------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA DE DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, N.º 3 DO ARTIGO 6.º DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE JUNHO, REPUBLICADA PELA LEI N.º 

22/2015 DE 17 DE MARÇO  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Considerando:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- - o regime previsto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), que estabelece as regras aplicáveis à 

assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas;  ----------------------------------------  
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 -------- - as alterações introduzidas pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março à citada Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

designadamente o número 3 do art.º 6.º, onde agora se lê: “Nas situações em que o valor do compromisso 

plurianual é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, a competência referida na alínea c) do n.º1 pode ser delegada no presidente de câmara.”  -----------------  

 -------- Deste modo, propõe-se:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - que a Assembleia Municipal delibere no sentido de delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

competência para a autorização prévia de compromissos plurianuais, nas situações em que o valor do 

compromisso é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho (€ 99 759,58), de forma a tornar mais céleres os procedimentos que envolvam a assunção de tais 

compromissos plurianuais, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 

redação atual;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - que a presente deliberação produza efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2019 até 31 de Dezembro de 

2019. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informa-se que:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - a assunção de compromissos plurianuais a coberto da delegação que ora se propõe, só poderá fazer-se 

quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos 

previstos na Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de 

despesas;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da qual 

constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da delegação que ora se propõe”.  -----------------------  

 -------- “A Câmara Municipal, mediante a informação transcrita, tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, propor que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  que a Assembleia Municipal delibere no sentido de delegar no Presidente da Câmara Municipal a 

competência para a autorização prévia de compromissos plurianuais, nas situações em que o valor do 

compromisso é inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho (€ 99 759,58), de forma a tornar mais céleres os procedimentos que envolvam a 

assunção de tais compromissos plurianuais, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de fevereiro, na redação atual; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - que a presente deliberação produza efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2019 e até 31 de Dezembro 

de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. --------------------------------------------  

 


