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ACTA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
18 DE JUNHO DE 2020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos dezoito dias do mês de Junho do ano
dois mil e vinte, nesta cidade de Viana do Castelo e antigos Paços do Concelho, reuniuse a Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente José Maria
da Cunha Costa e com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Luís
Nobre, Carlota Gonçalves Borges, Ricardo Jorge Ponte de Matos Carvalhido, Ricardo
Nuno Sá Rego, Manuel Hermenegildo Ribeiro da Costa, Paula Cristina das Neves
Garcia e Veiga e Cláudia Cristina Viana Marinho. Secretariou o Diretor de
Departamento de Administração Geral da Câmara Municipal, Luís Filipe Neiva
Marques. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da
Câmara declarou aberta a reunião pelas quinze horas. PERÍODO DE ANTES DA

ORDEM DO DIA:- Seguidamente, solicitou aos membros da Câmara que declarassem
se pretendem inscrever-se para usar da palavra no período de antes da ordem do dia,
tendo alertado para o facto de nos termos legais este período ter a duração máxima de
60 minutos. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA - O Presidente da Câmara
propôs a realização de uma reunião extraordinária da Camara Municipal no próximo
dia 23 de junho pelas 10h, nos Antigos Paços do Concelho, para resolver questões que
não podem aguardar pela próxima reunião ordinária. A Camara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presente a totalidade de membros em efetividade de funções.!- INFORMAÇÃO:- Pelo

Presidente da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:"INFORMAÇÃO - Os militares do da Escola de Serviços do Exercito começaram a vigiar e
patrulhar a Serra de Santa Luzia no dia 1 de junho, antecipando a vigilância florestal da serra, a qual
nos termos do protocolo celebrado com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, decorrerá até final
de setembro. O dia 5 de Junho, Dia Mundial do Ambiente, foi assinalado pelas Câmara Municipal
com três iniciativas, a apresentação na rede social Facebook da Câmara Municipal de Viana do
Castelo e do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental (CMIA), o espetáculo "Uma vez
Hera ... Hera para sempre", com texto adaptado a partir do conto "História de uma papoila", de Luísa
Ducla Soares, numa iniciativa dinamizada pela Krisálida - Associação Cultural do Alto Minho,

com

uma ação de proteção aos ninhos do Borrelho-de-coleira-interrompida identificados nas margens do
estuário do Rio Lima colaboração com o Darque Kayak Clube, para a preservação desta ave limícola
que nidifica nas praias arenosas e na proximidade de estuários e com a instalação, a partir da praia
do Cabedelo, do Módulo de Monitorização Partilhada do Ambiente, uma ferramenta inovadora do
Sistema Municipal de Monitorização de Variáveis Ambientais e de Proteção Civil, que permitirá que
o cidadão partilhe, juntamente com os serviços municipais e municipalizados, informações para a
boa gestão e manutenção das variáveis e equipamentos ambientais. No 8 de junho, o Presidente da
Câmara Municipal presidiu a sessão de homenagem a Couto Viana, na qual foram apresentados os
vencedores da 10ª edição do Prémio Escolar António Manuel Couto Viana, num total de 12 trabalhos,
distribuídos pelas várias modalidades e anos de escolaridade. No dia 9 de junho, o Presidente da
Câmara e o Presidente da Coordenada Decimal - Associação de Nadadores Salvadores assinaram o
protocolo para a segurança nas 12 praias marítimas e fluviais no período entre 27 de junho e 30 de
agosto, num investimento de 197 mil euros. As unidades hoteleiras de três e quatro estrelas de Viana
do Castelo registaram, nos feriados de 10 e 11 de junho, uma taxa de ocupação entre os 75 e os cem
por cento, prevendo-se assim, uma boa ta xa de ocupação os meses de verão. De 14 a 19 de junho,
decorre on-line a 37ª Conferência do Distrito Rotário 1970, em moldes diferentes devido à COVID
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19, cujo início foi marcado com o lançamento do Livro "Rotary - Uma Filosofia de Vida Com Amor"
de José Luís Carvalhido da Ponte. No dia 15 de junho, o Presidente da Câmara e Presidente da CIM
do Alto Minho e os restantes autarcas que a integram, estiveram reunidos com a Ministra da Coesão
Territorial, com os Secretários de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional da Valorização do
Interior, com o Presidente da CCRD-Norte e com os vogais da Autoridade de Gestão do Norte 2020
em Viana do Castelo, para análise do atual quadro comunitário 2020 e preparação da reprogramação
do atual quadro face às novas exigências. Durante o encontro, os autarcas apresentaram uma
proposta à ministra para que seja desenvolvido no Alto Minho um projeto piloto de revitalização
económica para os setores do comércio, restauração e hotelaria, muito afetados com o
encerramento das fronteiras. No dia 16 de junho, o Presidente da Câmara acompanhou a visita do
Ministro das Infraestruturas a Viana do Castelo, para presidir à cerimónia de Lançamento da
Empreitada de Dragagem do Canal de Acesso aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, intervenção
preparada pela Administração da APDL com um investimento de 18,5 milhões de euros. No dia 18
de junho, data que assinala os 762 anos do Foral Afonsino, decorreu no Teatro de Sá de Miranda a
sessão solene comemorativa, que incluiu uma homenagem e reconhecimento público aos
funcionários municipais e dos serviços municipalizados que contam com 40 ou mais anos de serviço,
com a atribuição da Medalha de Mérito de Serviço Público, visando a destacar o esforço levado a
cabo pelos funcionários e pelas estruturas municipais em contexto de combate à pandemia por
COVID-19. No âmbito destas comemorações, decorreu a homenagem da Câmara de Viana do Castelo
a Edmar Oliveira com a atribuição do seu nome a um pavilhão da Viana Festas, na Praia Norte,
proposta pelo Presidente da Câmara para reconhecer o "espírito de cidadania e de participação de
Edmar Oliveira, em particular nas Festas da Senhora da Agonia, mas também noutras romarias do
concelho" e uma visita às obras de ampliação do polo da Meadela da União de Freguesias de Viana
do Castelo. A comissão de festas da Senhora d'Agonia informou que as Festas d' Agonia, marcadas
de 19 a 23 de agosto, "vão ser sentidas em formato digital, através de um sítio oficial na Internet,

nas redes sociais, mas também através da rádio e da televisão, além de exposições em ruas
emblemáticas da cidade com fotografias dos diferentes icónicos quadros da festa" e vai disponibilizar
QR Code', nas ruas de Viana do Castelo, com conteúdos com os principais números da romaria, para
recriar a tradicional revista de gigantones e cabeçudos, o Desfile da Mordomia, o cortejo e a feitura
dos tapetes. (a) José Maria Costa.". 2. VOTO DE CONGRATULAÇÃO -

Pelo Presidente da

Camara foi apresentada o Voto de Congratulação que seguidamente se transcreve: "VOTO DE CONGRATULAÇÃO - EMPREITADA DE REBAIXAMENTO DO CANAL DE ACESSO
MARÍTIMO DO PORTO DE VIANA DO CASTELO - O dia 16 de junho de 2020 fica marcado pelo

lançamento de uma empreitada fundamental para o concelho e para a região uma vez que resolve
um dos fatores críticos para o sucesso do porto comercial de Viana do Castelo. Numa cerimónia que
contou com o ministro que tutela a área - o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno
Santos- foi dado o passo decisivo para que a dragagem do canal de acesso ao Cais do Bugio e aos
estaleiros navais se torne uma realidade e permita, por fim, melhorar as condições e estimular o
desenvolvimento industrial, permitindo a entrada de navios de maior dimensão no Porto de Mar.
Esta intervenção, que teve o impulso inicial da então Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e do
Primeiro Ministro António Costa, tem um prazo de execução de oito meses e conta com uma área
de intervenção de aproximadamente 190 mil metros quadrados e visa ainda promover a melhoria
das condições de segurança e navegabilidade no Porto de Viana do Castelo e integra a Estratégia
para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte 2026.
Porque este investimento permite criar condições físicas para o crescimento e a diversidade
funcional do porto; favorecer a forte ligação do porto de Viana do Castelo ao seu hinterland regional
e valorizar o posicionamento futuro do porto; promover a competitividade dos Estaleiros Navais de
Viana do Castelo, hoje West Sea, melhorando a sua acessibilidade marítima e o acesso fácil de navios
de maior calado; e consolidar a aposta no Cluster do Mar de Viana do Castelo na diversidade de
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valências que o Porto de Viana do Castelo oferece: pesca, porto comercial, construção e reparação
naval, náutica de recreio, aquicultura, energias renováveis, esta empreitada é fundamental para o
concelho e para a região. Pelos motivos expressos, propõe-se um Voto de Congratulação pelo avanço
desta empreitada de rebaixamento do canal de acesso marítimo do porto de Viana do Castelo. (a)
José Maria Costa." Pelo Presidente da Camara foi ainda proposto que o teor do presente
voto fosse remetido para a APDL e para o Ministério das Infraestruturas Portuárias.
A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de Congratulação. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. 3. VOTO DE CONGRATULAÇÃO - Pelo Presidente da Camara
foi apresentada o Voto de Congratulação que seguidamente se transcreve: - "VOTO DE
CONGRATULAÇÃO-APROVAÇÃO A BASÍLICA MENOR DA IGREJA DE SÃO DOMINGOS E DA
IGREJA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM SANTA LUZIA-Os Bispos Católicos Portugueses,

reunidos em Assembleia Plenária, deliberaram aprovar a candidatura de duas igrejas da Diocese de
Viana do Castelo a Basílicas Menores, criando a Basílica menor de São Domingos, onde está
sepultado São Bartolomeu dos Mártires, e a Basílica Menor do Sagrado Coração de Jesus, no
monte de Santa Luzia. Esta decisão vem valorizar ainda mais duas das principais e emblemáticas
igrejas de Viana do Castelo: A Igreja de S. Domingos, que está a sofrer obras de requalificação na sua
fachada, é Monumento Nacional desde 1910 e foi mandada erguer pelo Santo Bartolomeu dos
Mártires, ali sepultado. Datada do século XVI, é da autoria do mestre João Lopes, o Moço, e
elaborada segundo os rigorosos planos e indicações de Bartolomeu dos Mártires, sendo que a igreja
apresenta uma fachada retabular única. A igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Santa Luzia,
e que recentemente foi também elevada a Santuário Diocesano, é um dos ex-libris de Viana
do Castelo e uma das imagens-postal da região, para além de assinalar a fé e a devoção das

freguesias de todo o concelho, tendo sido desenhada pelo risco do prestigiado arquiteto
Ventura Terra. Propõe-se, assim, um voto de congratulação pela decisão dos bispos
Católicos Portugueses, que desta forma valorizam ainda mais o património religioso de
Viana do Castelo. (a) José Maria Costa. Pelo Presidente da Camar foi igualmente proposto

o envio do texto do presente voto à Confederação Episcopal Portuguesa, ao Bispo da
Diocese de Viana do Castelo D. Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira, ao Padre
Armando Rodrigues Dias e ao Padre Vasco Gonçalves Vigário Episcopal. A Câmara
Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de Congratulação. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade
de funções.

4. MOÇÃO DE APOIO À CRIAÇÃO DO DIA NACIONAL DO FERROVIÁRIO-

Pelo

Presidente da Camara foi apresentada a Moção que seguidamente se transcreve: "MOÇÃO DE APOIO À CRIAÇÃO DO DIA NACIONAL DO FERROVIÁRIO - A história de Viana

do Castelo está intimamente relacionada com a ferrovia . Exemplo maior desta mesma
relação foi a construção da Ponte Eiffel, que este ano assinala os seus 142 anos, mas também
a forte ligação das freguesias que a Linha do Minho cruza há mais de um século. Esta
dinâmica social, cultural e económica faz da ferrovia um dos mais importantes elos de
relações até mesmo com a Galiza, pelo que se torna natural o apoio à petição pública que
pede a criação do Dia Nacional do Ferroviário a 28 de Outubro. Com a petição, os signatários
apelam à criação do Dia Nacional do Ferroviário, a fim de celebrar um sector histórico
fundamental para o País e, sobretudo, homenagear todos quantos trabalham e trabalharam
nos caminhos-de-ferro portugueses. Na petição, à qual a autarquia se associa, é sublinhado
que "por muito que a tecnologia evolua, os ferroviários continuarão a ser fundamentais e
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determinantes" e que, tal como acontece no calendário oficial de países como Brasil,
Argentina, México e Estados Unidos da América, se assinale este Dia Nacional do Ferroviário.
( a) José Maria Costa.". Mais foi proposto que o texto da presente Moção fosse remetido
para a mesa da Assembleia da Republica, para o Ministério das Infraestruturas e
Habitação, para as Infraestruturas de Portugal, para a CP e para os promotores desta
iniciativa. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita Moção. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. 5. PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO APÓS PANDEMIA -

O Presidente referiu que pode constatar que durante

os últimos 3 meses a elevada capacidade de resposta do sistema educativo durante o
período da pandemia quer a nível tecnológico, quer ao nível da capacidade dos
encarregados de educação para acompanharem os filhos nas suas tarefas escolares,
tendo se notado apenas dificuldades com os alunos carecidos de Ensino Especial. 6.
PROGRAMA DA SIC- POLIGRAFO -

0 Presidente da Camara informou que o programa

da SIC, intitulado Poligrafo, deu conta de uma noticia que veiculou nas redes sociais
segundo a qual a Camara Municipal de Viana do Castelo teria gasto 1.300.000,00€
num jantar para o qual teria convidado um grande numero de pessoas no âmbito da
celebração da Gala do Desporto de 2019, noticia esta que foi desmentida e
considerada falsa pelo poligrafo. 7- VOTO DE PESAR - Pelo Presidente da Camara foi
apresentado o Voto de Pesar que seguidamente se transcreve:- "Voro

DE PESAR -

No

passado dia 17 de Junho de 2020, faleceu Laura Mendes da Cruz Gonçalves, mãe do pároco da
paróquia de Monserrate, Pe. Vasco Gonçalves, uma conhecida figura de Viana do Castelo, que exerce
também funções de Chefe de Gabinete do Bispo de Viana do Castelo; Vigário Episcopal para a

Doutrina da Fé e Catequese e Diretor do Secretariado da Catequese. Associando-se em pesar, a
Câmara de Viana do Castelo aprova um voto de pesar pelo falecimento de Laura Gonçalves e
endereça ao Sr. Padre Vasco Gonçalves os mais sinceros pêsames. (a) José Maria Costa.".

A Camara

Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções. INTERVENÇÃO DA VEREADORA PAULA VEIGA:- A Vereadora Paula
Veiga em representação dos Vereadores do PSD fez a intervenção que seguidamente
se transcreve:-

"1 - Na última reunião de Câmara houve dúvidas quanto ao teor das minhas

declarações relativas ao voto de protesto e repúdio contra o presidente da CPC do PSD, tendo que,

à posteriori, solicitar a sua correção, em conformidade com o que realmente proferi. Este facto veio
reforçar dúvidas que já tinha e alertar-me quanto à necessidade de serem estabelecidos
procedimentos que garantam que tais situações não voltem a acontecer, de modo a registar
integralmente todas as declarações, de todos os participantes. Acrescento que esta intenção não
visa pôr em causa os funcionários do departamento de atas e outros que a este setor estejam ligados,
mas tão somente facilitar esse trabalho, que já por si é difícil, tal como já foi sugerido em reunião
anterior, pela vereadora Cláudia Marinho, quando se referiu à necessidade da gravação das reuniões
de Câmara. 2 - Em linha com o anterior, queremos manifestar o nosso desagrado pelo atraso no
envio dos documentos que fazem parte do expediente desta reunião, cujos pontos foram entregues,
na sua maioria, fora do prazo. Sabemos das dificuldades de gestão dos procedimentos
administrativos relativos a esta questão e, não pondo em causa o trabalho dos funcionários
administrativos, que executam ordens, solicitamos que tal situação não volte a acontecer, de modo
a facilitar o trabalho de todos. 3 - Congratula mo-nos com a proposta que os autarcas do Alto Minho

à ministra Ministra da Coesão Territorial e aos Secretários de Estado Adjunto e do Desenvolvimento
Regional da Valorização do Interior, para que seja desenvolvido na região do Alto Minho um projeto
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piloto de revitalização económica para os setores do comércio, restauração e hotelaria, muito
afetados com o encerramento das fronteiras, nesta fase de pandemia. Esta solicitação vem em linha
com aquilo que consideramos ser prioritário e a base para combater os efeitos da crise, que é
justamente o apoio ao tecido empresarial e comercial, em linha com o apoio às pessoas em situação
socioeconómica vulnerável. É importante criar medidas para o restabelecimento do bem-estar, em
todas as vertentes, de pessoas e agentes económicos, de modo a criar condições para superar as
graves dificuldades em que se encontram. 4 - Congratulamo-nos também com a proposta de
disponibilização de 2.700 lugares de estacionamento gratuito no centro histórico da cidade, nos
meses de julho, agosto e setembro, como medida de apoio ao comércio e restauração. Consideramos
que esta medida teria mais impacto com a redução das tarifas de utilização dos parques de
estacionamento concessionados, cujos valores não estão em conformidade com as medidas de apoio
para o combate à atual crise económica. Esperamos que a implementação desta medida venha
provar aquilo porque sempre pugnamos - o aumento do estacionamento gratuito e a redução dos
tarifários dos parques concessionados como medida permanente. 5 - Voltamos a mencionar a
necessidade de implementar o protocolo com a Associação Animal, que foi assinado em 2017 e ainda
não se concretizou, de modo a garantir condições para a criação de um gatil e canil que possa dar
resposta às necessidades locais neste âmbito, uma vez que é frequente nos períodos de crise o
aumento de abandono de animais. (a) Paula Veiga; (a) Hermenegildo Costa.".

INTERVENÇÃO DA

VEREADORA CLAÚDIA MARINHO:- A Vereadora Cláudia Marinho referiu.se aos
seguintes assunto: 1. Congratulou-se com a homenagem prestada pela Camara ao
Senhor Amadeu Oliveira. 2. Referiu-se a um problema de descargas de efluentes
líquidos que tem sido realizada recentemente na Ribeira de S. Vicente da Meadela e
de que parece desconhecer-se a origem. 3. Relembrou a necessidade de levar a cabo
a execução de balneários e vestiários nos armazéns e oficinas situados na Praia Norte

e no Horto Municipal. 4. Propôs recuperação dos antigos lagosteiras existentes na
Praia Norte que denotam falta de limpeza e de conservação. 5 - Perguntou se já existe
uma nova data para abertura do parque Urbano da Cidade uma vez que a ultima
data definida pelo Sr. Presidente da Camara foi no inicio de junho. 6 - Por ultimo
perguntou se já está prevista a data em que será feita a marcação do piso na Estrada
da Papanata. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA:- O Presidente da
Câmara prestou os seguintes esclarecimentos:- Relativamente aos focos de poluição
na Ribeira de S. Vicente disse que a Camara Municipal está a tentar identificar a
origem da poluição. Quanto à construção de balneários e vestiários disse que são
obras que já estão previstas há algum tempo e que irão avançar oportunamente.
Relativamente aos lagosteiras da Praia Norte esclareceu que os mesmos foram
concessionados a um privado, pelo que a Camara Municipal não tem poder para
intervir neles. Quanto ao Parque Urbano esclareceu que não foi possível a sua
abertura na data antes aprazada porque ainda estão a decorrer obras de manutenção
que sofreram vários atrasos durante o período de confinamento. Relativamente à
pintura do pavimento da Estrada da Papanata, disse que os pisos de betuminoso só
podem ser pintados após um mês da intervenção. Relativamente a proposta de
gravação áudio das reuniões do Executivo Municipal, disse concordar que
futuramente passem efetivamente a ser gravadas para evitar as discordâncias entre
o registo escrito e as declarações proferidas pelos membros da Câmara no decorrer
da reunião. Quanto á visita da Ministra da Coesão, referiu que a reunião foi realizada
com a CIM do Alto Minho, e que no âmbito da mesma foi apresentada a proposta
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pelos Municípios. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos foram tomadas
as seguintes resoluções:- (01)

APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO

ANTERIOR:- A Câmara Municipal deliberou retirar o presente ponto da ordem de
trabalhos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes a
totalidade de membros em efetividade de funções. (02) MEDIDAS PREVENÇÃO

E MITIGAÇÃO SOCIAIS E SOCIOECONÓMICAS NO ÂMBITO DO COVID
19:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA - MEDIDAS DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO SOCIAIS E ECONÓMICAS NO ÂMBITO DA

COVID-19 - O

Município de Viana do Castelo tem vindo a implementar, desde o inicio do desconfinamento, um
conjunto de incentivos tendentes à alavancagem e dinamização dos setores do comercio tradicional,
restauração e bebidas. Destacamos a "isenção das tarifas fixas de Abastecimento de Água e
Saneamento, aos consumidores não-domésticos (comércio, empresas, restauração e hotelaria), o
projeto "Lojas Memória", a plataforma do Comércio Digital "Viana Market", os projetos
"Comércio/Estabelecimento seguro" e "Viana à Esplanada", com isenção de taxas pela ocupação do
espaço público e simplificação do necessário licenciamento, bem como o projeto "Compre em Viana,
apoie o Comércio Local", integrada na iniciativa, " Havemos de ir a Viana", iniciativas claramente
orientadas para os micros e pequenos comércios/atividades tradicionais/locais e da restauração,
garantindo, desta forma, um retomar gradual das atividades e empregabilidade. No atual contexto,
os desafios continuam a ser de várias ordens e completamente diferentes e desconhecidos a cada
dia, exigindo da nossa parte um contínuo esforço e empenho no desenvolvimento de iniciativas que
protejam os nossos agentes económicos dos setores do comercio tradicional e da restauração.
Assim, e para os meses de julho, agosto e setembro, propomos a disponibilização de mais 1.250
lugares de estacionamento gratuitos (Parque de Estacionamento do Campo d' Agonia e
Parcómetros), garantindo-se, deste modo, um total de 2.700 de lugares de estacionamento gratuito

no CH de apoio ao comércio e restauração. (a) Luis Nobre.". A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presente a totalidade de membros em efetividade de funções.

JUNTAS E UNIÕES DAS FREGUESIAS:-

(03) APOIOS ÀS

Pelo Vereador Luís Nobre foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - APOIOS ÀS JUNTAS EUNIÕES
DAS FREGUESIAS (08/2020)- Nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conforme regulamento
aprovado na Assembleia Municipal de 28 de fevereiro de 2014, e no espírito da colaboração t écnicofinanceira que o Município de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as Juntas e Uniões das
Freguesias, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios para a execução de obras. A Câmara
Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as Juntas e Uniões das Freguesias,
de acordo com o acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais relativos aos
empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em
2020 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a realizar pelos Serviços
Técnicos Municipais.
Juntas e Uniões das
Freguesias

Montante

Alvarães

30.000,00 €

Mujães

25.500,00 €

Perre

22.500,00 €

UF Geraz do Lima (St.ª
Maria, Stª . Leocádia e
Moreira) e Deão

4.500,00 €

5.000,00€

UF Nogueira, Meixedo
40.000,00 €
e Vilar de Murteda
Total .......................... 127.500,00 €

Designação da Obra

Aquisição de terrenos nas traseiras do
cemitério - 2.ª fase
Requalificação da envolvente ao Cemitério conclusão
Recuperação de muros e repavimentação
parcial do Largo de Souto Barrigas e do Caminho
do Vieito - colocação de painel comemorativo da
Contradança de Perre - conclusão
Reconstrução de muro de suporte e passeio na
Av. Dr. Ant ónio da Cunha Prelada (antiga
EN305)
Reparação de pavimentos em passeios e
estacionamentos no loteamento do Carvalhal Santa Leocádia
Pavimentação da Estrada Vilela e Caminho das
Presas - Meixedo

Número de
Compromisso

2020/2225
2020/2226

2020/2227

2020/2228

2020/2229

2020/2230
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(a) Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções.

(04) ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - REV - NO ÂMBITO DA COVID_ l 9:Pelo Vereador Luis Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA- ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS- REV- NO ÂMBITO DA COVID-19
- O projeto Viana à Esplanada, desenvolvido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo em parceria
com a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) e com a Associação Portuguesa de
Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT), pretende disponibilizar condições de funcionamento e
garantir a sustentabilidade e viabilidade económica dos micro e pequenos negócios dos setores da
restauração, dos espaços de bebida e da pastelaria na fase pós desconfinamento. Neste contexto, as
alterações a introduzir, ao Regulamento de Estacionamento de Veículos - REV, é a seguinte:

•

É permitido o estacionamento de viaturas ligeiras na Alameda João Alves Cerqueira, faixa norte,
lado norte, no t roço compreendido entre o arruamento poente da Praça do Eixo Atlântico à Rua
da Olivença.

(a) Luis Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a h·ai1scrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções.

(05) ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO

NO ÂMBITO DA COVID-19:-

Pelo Vereador Luis Nobre foi apresentada a proposta

que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ALTERAÇÃO À POSTURA DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA
COVID-19 - O projeto Viana à Esplanada, desenvolvido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo
em parceria com a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) e com a Associação
Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT), pretende disponibilizar condições de
funcionamento e garantir a sustentabilidade e viabilidade económica dos micro e pequenos negócios

dos setores da restauração, dos espaços de bebida e da pastelaria na fase pós desconfinamento.
Neste contexto as alterações a introduzir, ao abrigo do Artigo 6Q da Postura de Trânsito de Viana do
Castelo, são as seguintes:

Até 31 de agosto de 2020

•

Trânsito proibido, de sexta-feira a domingo, na Avenida dos Combatentes da Grande
Guerra, no troço compreendido entre a Praça do Eixo Atlântico e a Rua General Luís do
Rego, das 20.00 horas às 02.00 horas do dia seguinte;

•

Trânsito proibido no sentido norte/sul, de sexta-feira a domingo, na Avenida dos
Combatentes da Grande Guerra, no troço compreendido entre a Rua General Luís do
Rego e a Avenida Conde da Carreira, das 20.00 horas às 02.00 horas do dia seguinte;

Até 31 de dezembro de 2020
•

É proibido o trânsito a veículos, exceto para efeitos de cargas e descargas das 22.00 horas às

11.00 horas do dia seguinte, nos seguintes arruamentos:
1-

Rua da Picota

2- Rua Manuel Espregueira, troço compreendido entre a Praça da República e a Avenida
dos Combatentes da Grande Guerra
3-

Praça da Erva

4- Rua do Poço
5- Rua dos Fornos
6-

Rua de Viana

7- Rua Prior do Crato
8- Travessa da Vitória
9-

Rua Grande

10- Rua dos Manjovos
11- Rua de Altamira, troço compreendido entre a Rua da Olivença e o Largo Amadeu Costa
12- Largo Amadeu Costa
13- Largo Vasco da Gama
14- Rua de Santa Clara, Troço compreendido entre a Rua do Anjinho e o Largo Amadeu Costa
15- Travessa do Salgueiro, troço compreendido entre a Rua do Anjinho e a Rua dos Manjavas
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•

É permitido o estacionamento de viaturas ligeiras na Alameda João Alves Cerqueira, faixa norte,
lado norte, no troço compreendido entre o arruamento poente da Praça do Eixo Atlântico à Rua
da Olivença.

( a) Luis Nobre.".

A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. (06) ASSISTENTE DE PRAIA - PROTOCOLO DE

COLABORAÇÃO COM O CORPO NACIONAL DE ESCUTAS:-

Pelo Vereador

Ricardo Carvalhido foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA AGENDA DE AMBIENTE E BIODIVERSIDADE (2017-2021} - ASSISTENTES DE PRAIA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
COM o CORPO NACIONAL DE ESCUTAS -A Câmara Municipal de Viana do Castelo tem desenvolvido ações
de conservação, salvaguarda, reabilitação, requalificação e valorização ambiental nos territórios da
orla costeira no concelho de Viana do Castelo, através de investimentos na preservação dunar,
ordenamento das áreas de estacionamento, qualificação dos apoios de praia e a criação de melhores
acessibilidades às praias para todos os cidadãos. A autarquia e a Junta Regional do Corpo Nacional
de Escutas de Viana do Castelo (CNE) têm vindo a desenvolver uma frutuosa parceria no âmbito da
Sensibilização Pública e Vigilância Florestal no concelho de Viana do Castelo. Os Escuteiros estão
sensibilizados para atividades de natureza ambiental e possuem uma organização interna que
permite que a vigilância seja efetuada nas melhores condições operacionais. No âmbito do disposto
no Decreto-lei n. 2 24/2020, de 25 de maio, que regula o acesso, a ocupação e a utilização das praias
de banhos, no contexto da pandemia da doença COVID-19, para a época balnear de 2020 e em
sequência das experiências bem-sucedidas das cooperações anteriores com o CNE em matéria de
Vigilância Florestal, a Autarquia decidiu promover um protocolo de colaboração com esta entidade
para a assistência às praias de Afife, Arda, Paçô e Castelo do Neiva. Este protocolo é essencial tendo
em conta que não existem títulos de concessão atribuídos àquelas águas designadas, pelo que

assume o município a competência de assistência no âmbito do disposto no Decreto-lei

n.º 24/2020,

de 25 de maio, atribuindo uma verba no valor de 10.400,00€ (compromisso financeiro

n.º

2020/2241).

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Assistentes de Praia
Assim, entre:
Câmara Municipal de Viana do Castelo com sede Passeio das Mordomas da Romaria, 4904 - 877
Viana do Castelo, neste ato representado pelo seu Presidente, José Maria Costa atuando como
Primeiro Outorgante,
e

Corpo Nacional de Escutas - Junta Regional de Viana do Castelo, com sede na Avenida do Cabedelo,
222, 4935-160 Viana do Castelo, neste ato representado pelo seu o cargo Chefe da Junta Regional
de Viana do Castelo, Manuel António Azevedo Vitorino, atuando como Segundo Outorgante e
doravante designado CNE,

É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se obrigam mútua e reciprocamente a
cumprir e a fazer cumprir o objeto do presente protocolo.
Cláusula Primeira
- Objeto -

O presente protocolo de colaboração tem por objeto a assistência às praias designadas de Afife, de
Arda, de Paçô e do Castelo do Neiva, definidas como águas balneares através da Portaria 136/2020
de 4 de junho.
Cláusula Segunda
- Tipologia de Ações -

A assistência às referidas águas balneares consistirá na responsabilidade de caracterização da
lotação da praia e do parque de estacionamento, garantindo a atualização da plataforma da APA

lnfopraia e a plataforma municipal praias.cm-viana-castelo.pt (periodicidade mínima de 2h), de
acordo com as disposições do DL 24/2020, 25 de maio. É também função do assistente de praia
prestar informações gerais sempre que for solicitado e levar a cabo ações de sensibilização aos
banhistas, e utilizadores dos equipamentos de acesso à praia com enfoque nas questões sanitárias.
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Cláusula Terceira
- Condições A tarefa de assistência balnear poderá ser cumprida por escutas com idade igual ou superior a 16
anos.

Cláusula Quarta
- Despesas A Câmara Municipal de Viana do Castelo transferirá, para a Junta Regional do Corpo de Escutas de
Viana do Castelo, a quantia de 10.400,00€ (compromisso financeiro n.º 2020/2241} para o
cumprimento das atividades de assistência balnear, e por forma a fazer face às despesas de
deslocação, comunicação e outras despesas gerais incorridas pelos escuteiros a envolver no objeto
deste protocolo.

1.

Cláusula Quinta
- Vigência A assistência às praias definidas na cláusula primeira e no âmbito deste protocolo decorrerá
todos os dias entre 27 de junho e 30 de agosto, entre as 9h00 e as 18h, período correspondente
à época balnear definida através da Portaria 136/2020 de 4 de junho;

2.

Para efeito no disposto no número anterior desta cláusula, considera-se que este protocolo
possa ser renovado, desde que acordado entre as partes.

( a) Ricardo Carvalhido.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade d e funções. (07) NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO

MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA VIANAFESTAS:- Pelo Presidente da
Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

NOMEAÇÃO

DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA VIANAFESTAS - Ao abrigo do disposto

na alínea o) do nºl do artigo 332 da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, proponho que sejam nomeados
os seguintes membros para os órgãos sociais da Viana Festas- Associação Promotora das Festas da
Cidade de Viana do Castelo:

Presidente
Tesoureiro
Conselho Fiscal {vogal)
Assembleia Geral (vogais)

Joaquim Luis Nobre Pereira
António João Rodrigues Parente da Cruz
António Alberto Moreira Rego
Carlota Gonçalves Borges
Ricardo Jorge Ponte de Matos Carvalhido

(a ) José Maria Costa ". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi aprovada por maioria com a abstenção dos Vereadores Hermenegildo
Costa e Paula Veiga que apresentaram a seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇAO

DE VOTO - Abstenção. Esta posição tem a ver com o facto de consideramos que o representante
do Município nos Orgãos Sociais do VianaFestas dever estar ligado ao pelouro da Cultura, uma vez
que as romarias e festas tradicionais são manifestações culturais na sua essência. (a) Hermenegildo
Costa; (a) Paula Veiga.". (08) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara
Municipal deliberou ao abrigo do disposto no número 3 do artigo 35° da Lei nº

75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o despacho proferido pelo Presidente da
Câmara no âmbito da Prevenção e Controlo Covid 19 e que seguidamente se
transcreve:-

DESPACHO PR N2 46/2020
Prevenção e controlo da COVID-19
Atividades desportivas
Terceira fase do desconfinamento
Considerando o levantamento gradual das medidas decretadas durante o estado de emergência
e que levaram os serviços do município a adotar uma estratégia de contenção da transmissão do
novo Coronavírus (Covid-19);
Considerando o teor das Resoluções do Conselho de Ministros n2 40-A/2020, de 29 de maio, e nº
43-B/2020, de 12 de junho, onde se determinam as instalações desportivas que continuam
obrigatoriamente encerradas bem como os termos em que pode ser realizada a prática da
atividade física e desportiva em contexto não competitivo de modalidades desportivas
individuais, ou de modalidades coletivas por atletas federados;
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Considerando as Orientações publicitadas pela DGS, designadamente a Orientação nº 030/2020,
de 29/05/2020, alusiva a procedimentos de prevenção e controlo para espaços de lazer, atividade
física e desporto e outras instalações desportivas;
Torna-se necessário adotar medidas que fomentem a normal atividade municipal, de forma
faseada, gradual e salvaguardando o total cumprimento das normas e de saúde em todos os
espaços físicos.
Assim, determino manter o encerramento dos equipamentos desportivos municipais com
exceção:

1. Estádio Municipal Manuela Machado, aberto para a prática do atletismo destinada a atletas
federados dos escalões de juvenis, juniores e séniores;
2. Dos pavilhões desportivos municipais José Natário e de Santa Maria Maior para treino de
equipas de desportos coletivos que participam em divisões principais nas suas modalidades,
bem como das equipas que participam em competições de acesso ou manutenção nas divisões
nacionais já calendarizadas pelas respetivas Federações."

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de
membros em efetividade de funções. (09) PERÍODO DE INTERVENÇÃO

ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período
d e intervenção aberto ao público, tendo-se registado a intervenção de António Carlos
Pires Viana que referiu a seguintes assuntos:-1- Cerimónia de assinatura do Contrato
de Rebaixamento do Canal de Acesso ao Porto de Mar. 2 - Margem esquerda do Rio Lagoas de Vila Franca. 3 - Regulamento de Estacionamento de Veículos - Covid19 Obrigatoriedade de estacionar em parques privados - 4 - Viaturas Abandonadas. 5 Plantas invasoras e pragas que infestam as plantas (lagarta do pinheiro e pesticida). 6 Viadutos à linha férrea em Darque. 7 - Sinal sonoro nos velocípedes. O Presidente da
Camara prestou diversos esclarecimento as questões colocadas. ( 10) APROVAÇÃO

DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir
efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente
assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação
foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções.

