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ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂ
MARA MUNICIPAL DE VIANA DO
CASTELO REALIZADA NO DIA 14
DE MARÇO DE 2007:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos catorze dias do mês de Março do ano dois mil e
sete, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a Câmara Municipal de
Viana do Castelo sob a presidência do Presidente, Defensor Oliveira Moura e com a presença
dos Vereadores Maria Flora Moreira da Silva Passos Silva, José Maria da Cunha Costa, Vitor
Manuel Castro Lemos, Joaquim Luís Nobre Pereira, Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva,
António Carvalho Martins, Mário da Cunha Guimarães e Augusto Patrício Lima Rocha.
Secretariou o Director do 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 dez horas.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO

DIA:-VISITA DA COMISSÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA:
- O Vereador Carvalho Martins apresentou um protesto, pelo facto de os Vereadores da
Oposição não terem sido informados da visita da Comissão de Obras Públicas, informação que
chegou ao seu conhecimento através da Comissão de Utentes da Ponte Eiffel. Mais acrescentou
que, depois de tomar conhecimento das explicações dadas pelos técnicos da REFER, tem sérias
dúvidas que as obras sejam concluídas até Outubro do corrente ano, tendo sugerido a adopção
de várias medidas mitigadoras das consequências do encerramento da Ponte. O Presidente da
Câmara informou que foi ele próprio que, por ofício, convidou a Comissão da Assembleia
Municipal e a Comissão de utentes e lamentou o facto que motivou o presente protesto, que
referiu ter ficado a dever-se, concerteza a lapso do seu Secretariado. Mais adiantou que,
contrariamente ao afirmado pelo Vereador Carvalho Martins, o que ficou claro da sessão
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realizada nesta Câmara Municipal, no passado dia 12 do corrente mês, foi que a culpa da actual
situação foi de quem lançou a empreitada sem que previamente tivessem sido feitos os devidos
estudos e sem uma avaliação concreta do estado da Ponte. Agora confessa que está tranquilo
quanto à segurança e à durabilidade da intervenção que vai ser executada e que confia nos
técnicos da Refer para cumprir o prazo fixado pelo Ministro. DINAMIZAÇÃO DO CENTRO
HISTÓ RICO: - O Vereador Carvalho Martins voltou a referir-se à necessidade de se proceder à
recuperação urgente do Centro Histórico de Viana do Castelo, porquanto cada vez se verifica
existirem mais anúncios com os dizeres “ vende-se “ e “ passa-se “, o que, em seu entender, é
demonstrativo de que o processo de desertificação ainda não foi invertido, referindo-se
novamente às medidas por si já propostas, designadamente a criação de incentivos fiscais. O
Presidente da Câmara respondeu dizendo que o problema de desertificação do Centro Histórico
de Viana do Castelo é comum a todos os demais Centros Históricos, e resulta designadamente
do facto de as habitações antigas, ainda que recuperadas, só terem condições para albergar uma
pequena parte da população que antes aí habitava. Acrescentou ainda que a Câmara Municipal
tem feito tudo o que está ao seu alcance para povoar e dinamizar o Centro Histórico, sabendo
que os resultados só serão visíveis no final das diversas intervenções que estão a ser levadas a
cabo ao longo da cidade, especialmente com a conclusão das obras de criação dos quatro pólos
de dinamização da cidade, que irão criar fluxos que necessariamente percorrerão o Centro
Histórico, pólos como o novo Mercado e o Campo d’Agonia que, infelizmente, os opositores do
Polis tudo fizeram para neutralizar, pelo que não tem legitimidade para criticar quando não
deixaram fazer o planeado. . OBRA SOBRE A HISTÓ RIA DE VIANA : O Vereador Augusto
Patrício referiu-se novamente à questão por si abordada na reunião realizada no dia 31 de
Janeiro do corrente ano, relacionada com as declarações prestadas pelo Dr. Alberto Antunes de
Abreu ácerca do conceito de rigor histórico, para acrescentar que sobre tal matéria questionou a
Presidente da Academia Portuguesa de História, que lhe respondeu de forma a dar razão
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aqueles que , como ele, entendem que o conceito de rigor histórico não é compatível com as
declarações prestadas pelo referido historiador. O Presidente da Câmara pediu para que lhe
fosse fornecido o teor da pergunta colocada à Presidente da Academia Portuguesa de História e
do respectivo esclarecimento, uma vez que só assim poderá ajuizar sobre este assunto, tendo o
referido vereador assumido o compromisso de lhe enviar, por e-mail, os elementos solicitados.

ADITAMENTO À ORDEM DE TRABALHOS:-

Por se ter considerado de resolução

urgente, a Câmara Municipal deliberou, nos termos do artigo 19º do Código do Procedimento
Administrativo, aditar à presente Ordem de Trabalhos os seguintes assuntos:? ESTACIONAMENTO NO CAMPO DO CASTELO;
? JARDIM DE INFÂNCIA DA MEADELA – DOTAÇÃO ESPECIFÍCA PARA ABERTURA;
? PROCESSO DE OBRAS Nº 523/05 – DARQUE

ORDEM DO DIA:-

Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constantes

tomadas as seguintes resoluções:-

(01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 28 DE

FEVEREIRO:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 92º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta,
para os efeitos do disposto no n.º 4 do citado artigo, deliberou aprovar a acta da reunião realizada
no dia 28 de Fevereiro findo, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo
Secretário da respectiva reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente
o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vitor Lemos, Luís
Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães e a abstenção do vereador
Patrício Rocha por não ter participado na reunião.

(02) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA

MUNICIPAL:- A) AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE LOTE DE TERRENO, PARA
CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO NO
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LOGRADOURO DA CÂMARA MUNICIPAL:- A Câmara Municipal tomou conhecimento que
a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada no dia 28 de Fevereiro findo, deliberou
aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação
tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 14 do mesmo mês de Fevereiro. Ciente. B)

DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL – PROCESSO DE
LOTEAMENTO Nº 38/85 – PROCESSO DE OBRAS Nº 392/97 – QUINTA DAS AREIAS –
DARQUE: - A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sua
sessão ordinária realizada no dia 28 de Fevereiro findo, deliberou aprovar a proposta que, sobre o
assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em
sua reunião de 14 do mesmo mês de Fevereiro. Ciente. (03)

TRANSMISSÃO DA CONCESSÃO

DOS LOTES 50 E 51 – PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE:-

A Câmara

Municipal deliberou remeter a apreciação deste assunto para uma próxima reunião camarária.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva,
António Martins, Mário Guimarães e Patrício Rocha.

(04) ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO

DO PARQUE EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE:-

A Câmara Municipal deliberou remeter a

apreciação deste assunto para uma próxima reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José
Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, António Martins, Mário Guimarães
e Patrício Rocha.

(05) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE HORÁ RIOS DE

TRABALHO E DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
DO CASTELO ; -

Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que
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seguidamente se transcreve:- ”PROPOSTA – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO
DE HORÁ RIOS DE TRABALHO E DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO. O DL n.º 259/98 de 18 de Agosto, no seu art. 14.º, n.º
4, determina que nos serviços com mais de 50 trabalhadores, a verificação dos deveres de
assiduidade e pontualidade é efectuada por sistemas de registo automáticos ou mecânicos. Desta
forma é objectivo da Câmara Municipal de Viana do Castelo implementar um sistema biométrico
de gestão de assiduidade que permita, de forma fiável, controlar a assiduidade e pontualidade
dos seus trabalhadores, substituindo o actual sistema de controlo assente nos livros de ponto e
mapas mensais de assiduidade. Assim, propõe-se a aprovação do referido regulamento. (a) Ana
Margarida Silva “.

REGULAMENTO INTERNO DE HORÁ RIOS DE TRABALHO
E DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE
DA
CÂ
MARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO
PREÂ
MBULO
A elaboração do presente Regulamento Interno resulta da necessidade de
melhorar o funcionamento e a operacionalidade dos serviços da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, definindo regras e harmonizando
procedimentos relacionados com a adopção dos horários de trabalho e
controlo de assiduidade, abrangendo aspectos essenciais no que respeita à
duração e horários de trabalho, reunindo as matérias actualmente dispersas
por vários quadros normativos.
Este regulamento salvaguarda os princípios fundamentais do regime jurídico do
funcionamento e horário de trabalho dos serviços da autarquia, tendo como
escopo principal a melhoria do serviço prestado aos munícipes, a correcta
gestão dos recursos disponíveis e a garantia e salvaguarda dos direitos dos
trabalhadores.
Constituem assim objectivos a atingir pelo presente regulamento, a
clarificação e a orientação sobre os aspectos relacionados com o regime
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jurídico da duração e horário de trabalho, de forma a compatibilizar a
actividade profissional com o funcionamento e operacionalidade dos serviços
da Câmara Municipal de Viana do Castelo e a adequação aos princípios
fundamentais do funcionamento e horário de trabalho nos serviços da
autarquia, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº. 259/98, de 18 de
Agosto. E é este diploma legal, no seu artigo 14º., número 4, que determina
que nos serviços com mais de 50 trabalhadores, a verificação dos deveres de
assiduidade e de pontualidade, é efectuada por sistemas de registo
automáticos ou mecânicos.
No passado esta autarquia dispôs de um equipamento de controlo mecânico
da assiduidade, que, por falta de funcionalidade, foi abandonado. Agora
pretende a CMVC adoptar um sistema moderno, fiável e amigável, que
aposta na segurança e na facilidade de utilização.
Capitulo I
Horários de trabalho
Secção I
Normas gerais

Artigo 1º
(Â
mbito de aplicação)
O presente regulamento é aplicável a todo o pessoal subordinado à disciplina
e hierarquia dos serviços da Câmara Municipal de Viana do Castelo (CMVC).

Artigo 2º
(Horário de trabalho)
1. Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas de início e de
termo do período normal de trabalho diário ou dos respectivos limites, bem
como dos intervalos de descanso.
2. O período normal de trabalho diário é interrompido por um intervalo de
descanso de duração não inferior a uma hora, de modo a que os funcionários
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e agentes não prestem mais do que cinco horas de trabalho consecutivo,
salvo no caso de jornada contínua.

Artigo 3º
(Isenções de horários. Marcação de ponto)
1. O pessoal dirigente e os chefes de repartição e de secção gozam de
isenção de horário, mas estão obrigados ao dever geral de assiduidade e ao
cumprimento da duração de trabalho estabelecido por lei, sendo-Ihes
igualmente aplicável o presente regulamento no que não for incompatível
com o seu estatuto, designadamente a obrigatoriedade de marcação de
ponto.
2. De acordo com o estipulado no número anterior:
a) O pessoal dirigente deverá efectuar pelo menos duas marcações diárias,
em dois períodos distintos, de preferência à entrada e saída;
b) Os chefes de repartição e de secção deverão efectuar quatro marcações
diárias, em quatro períodos distintos, de preferência nas entradas e saídas;
3. Quando a natureza das funções desempenhadas assim o imponha, poderá
ser excepcionalmente concedida a determinados trabalhadores dispensa de
marcação de ponto, mediante despacho autorizador do Presidente da
Câmara ou Vereador com competência delegada nessa área.
4. A decisão a que se refere o número anterior será devidamente
fundamentada pelo dirigente ou responsável do serviço que superintende o
funcionário a isentar.
5. Todo o tipo de faltas, ferias e licenças deverão ser comunicadas
obrigatoriamente à Secção de Administração de Pessoal.
Secção II
Controle de assiduidade e pontualidade

Artigo 4º
(Comparência ao serviço)
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Os trabalhadores devem comparecer regularmente ao serviço, às horas que
lhes forem designadas e aí permanecer continuamente, não se podendo
ausentar sob pena de marcação de falta, salvo se para tal forem autorizados
pelo superior hierárquico.

Artigo 5º
(Formas de controlo)
1. O controlo de assiduidade e de pontualidade é efectuado por registo
biométrico automático.
2. Os serviços que não disponham de registos automáticos de assiduidade
ficam obrigados ao controle da mesma através da implementação de
medidas internas dos próprios serviços ou por registo manual em livro ou folhas
de ponto.

Artigo 6º
(Responsabilidade)
1. Compete ao pessoal dirigente e de chefia, ou na sua falta ou impedimento
a quem o substituir, o controlo de assiduidade e de pontualidade dos
trabalhadores sob sua dependência, sendo responsáveis pelo cumprimento
das normas do presente regulamento.
2. Compete à Secção de Administração de Pessoal efectuar o tratamento
diário do controlo de assiduidade e pontualidade dos funcionários a quem for
atribuído cartão de registo biométrico.
3. Nas situações em que o controlo de assiduidade e de pontualidade seja
feito através de registo manual, os dirigentes e, ou, chefias devem até ao dia 5
do mês seguinte, enviar à Secção de Administração de Pessoal as folhas de
ponto.
Secção Ill
Sistema electrónico de registo biométrico

Artigo 7º
(Â
mbito de aplicação)
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1. Devem proceder ao registo biométrico da assiduidade, no terminal para o
efeito indicado pelos responsáveis funcionais, todos os trabalhadores a quem
for atribuído cartão de registo biométrico.
2. Os trabalhadores devem zelar pelo bom funcionamento e conservação dos
cartões e dos terminais de registo biométrico.

Artigo 8º
(Cartão de registo biométrico)
1. Cada trabalhador é portador do seu cartão de registo biométrico, que é de
uso pessoal e intransmissível, podendo constituir meio de identificação
profissional. A sua guarda é da responsabilidade do titular inscrito.
2. O trabalhador deverá comunicar à Secção de Administração de Pessoal as
situações de extravio, furto ou inutilização do seu cartão.
3. Os cartões atribuídos posteriormente, por perda ou extravio do primeiro, são
atribuídos aos seus titulares, mediante os custos associados à sua emissão.
4. A não utilização quando devida nos termos do presente regulamento ou a
utilização incorrecta e culposa do cartão de registo biométrico constituem
infracção disciplinar.

Artigo 9º
(Registo de assiduidade)
1. É obrigatório o registo biométrico das entradas e saídas, em cada um dos
períodos diários, através do cartão individual.
2. O registo biométrico por outrem que não o próprio trabalhador constitui
infracção disciplinar para ambos os Intervenientes.
3. A falta de registo biométrico no intervalo para almoço determina o
desconto do período correspondente.
4. No caso em que o trabalhador se esqueça de efectuar o registo biométrico
deve comunicar tal facto, indicando a hora do registo em falta, ao respectivo
dirigente, podendo este justificar o esquecimento no relatório de assiduidade.
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Artigo 10º
(Relatório de assiduidade)
1. No final de cada mês a Secção de Administração de Pessoal remete aos
dirigentes relatórios individuais do pessoal afecto a respectiva unidade
orgânica, contendo os saldos de assiduidade desse mês bem como as
irregularidades de registo verificadas por cada trabalhador.
2. Compete ao superior hierárquico com competências para o efeito justificar
ou injustificar as irregularidades de registo verificadas devendo reenviar os
relatórios com as respectivas decisões, à Secção de Administração de Pessoal.
3. Diariamente o sistema de gestão automática de assiduidade disponibiliza
relatórios de assiduidade e pontualidade que a Secção de Administração de
Pessoal fará chegar aos dirigentes das respectivas unidades orgânicas.
Secção IV
Horários

Artigo 11º
(Modalidades de horários)
1. Aos diferentes serviços da CMVC serão aplicadas as seguintes modalidades
de horários:
Horário rígido;
Horário desfasado;
Horário flexível;
Jornada continua;
Trabalho por turnos;
Horários específicos.

Artigo 12º

11

(Horário rígido)
1. O horário rígido é aquele que, exigindo o cumprimento da duração semanal
de trabalho, se reparte por dois períodos diários, com horas de entrada e de
saída fixas idênticas, separadas por um intervalo de descanso.
2. O horário rígido decorre das 9H às 13H e das 14H às 17H, ou das 9H às 12H e
das 13H às 17H.
3. Os serviços de regime de funcionamento especial que funcionem ao
sábado terão o horário rígido que for estipulado pelo respectivo regulamento.

Artigo 13º
(Horário flexível)
1. Horário flexível - aquele que permite aos trabalhadores, dentro do período
de funcionamento, gerir os seus tempos de trabalho, escolhendo as horas de
entrada e de saída, sem que com isso prejudiquem o normal funcionamento
do serviço.
2. Deverão ser fixadas escalas de trabalho aprovadas pelo dirigente e visadas
pelo Vereador com competência delegada, de forma a assegurar o bom
funcionamento do serviço.

Artigo 14º
(Adopção do horário flexível)
1. A adopção do horário flexível não pode afectar o regular e eficaz
funcionamento dos serviços, especialmente no que respeita às relações com o
público.
2. O horário flexível só pode ser aplicado aos trabalhadores cujo controlo de
assiduidade se efectue mediante sistema de registo biométrico.
3. Os trabalhadores com horário flexível não estão isentos de comparência ao
serviço sempre que superiormente determinado, tendo em conta as
necessidades de serviço, designadamente quanto a atendimento e
participação em reuniões.

Artigo 15º
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(Horários desfasados)
Horários desfasados são aqueles que, embora mantendo inalterado o período
normal de trabalho diário, permitem estabelecer, serviço a serviço, ou para
determinado grupo ou grupos de pessoal, e sem possibilidade de opção, horas
fixas diferentes de entrada e de saída.

Artigo 16º
(Jornada continua)
1. A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta de trabalho, salvo um
período de descanso nunca superior a 30 minutos, que, para todos os efeitos
se considera tempo de trabalho.
2. A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do
dia e determinar uma redução do período normal de trabalho diário até uma
hora.
3. Nas situações cumulativas de amamentação ou aleitação e jornada
contínua, a prestação de trabalho é de 5 horas diárias.

Artigo 17º
(Trabalho por turnos)
0 trabalho por turnos é aquele em que, por necessidade do regular e normal
funcionamento do serviço, há lugar à prestação de trabalho em pelo menos
dois períodos diários sucessivos, sendo cada um de duração não inferior à
duração média do trabalho.

Artigo 18º.
(Regras de funcionamento)
1. A prestação de trabalho por turnos está sujeito as seguintes regras:
a) Os turnos são rotativos, estando o respectivo pessoal sujeito a sua variação
regular;
b) Não podem ser prestadas mais de 5 horas consecutivas de trabalho;
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c) As interrupções para repouso ou refeição não superiores a 30 minutos
incluem-se no período de trabalho;
d) Não podem ser prestados mais de 6 dias consecutivos de trabalho,
prevendo a organização dos turnos um período mínimo de descanso semanal
de 24 horas seguidas;
e) O dia de descanso semanal deverá coincidir com o Domingo, pelo menos
uma vez em cada período de 4 semanas.
2. Os serviços organizados com horários de entrada e saída não sujeitos a
rotação, não são considerados corno laborando em regime de turnos.
3. Excepcionalmente, sempre que se torne necessário prolongar um turno,
nomeadamente por falta do trabalhador que o devesse assegurar, será esse
trabalho considerado extraordinário.

Artigo 19º
(Serviços de Bombeiros Municipais)
1. O corpo de Bombeiros Municipais desta autarquia deverá implementar um
regime por turnos de acordo com o estipulado no artigo anterior.
2. Poderão ser estipulados horários que contemplem até doze horas de serviço
contínuo, estando sempre sujeitos ao cumprimento semanal máximo de 35h.
Secção V
Crédito mensal

Artigo 20º
(Definição)
1. Aos trabalhadores que não gozem do regime de isenção de horário de
trabalho, será concedido um crédito mensal de 30 minutos, cuja utilização será
verificada mensalmente, não sendo transportável a sua não utilização para o
mês seguinte.
2. Quando as ausências ultrapassarem o crédito mensal, tal facto terá que ser
justificado e fundamentado, para efeitos de validação no sistema de controlo
da assiduidade.
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Artigo 21º
(Regras de funcionamento)
1. O crédito mensal será descontado automaticamente pelo sistema
electrónico de assiduidade, justificando atrasos nas entradas e antecipações
nas saídas.
2. O crédito mensal justificado automaticamente pelo sistema electrónico de
assiduidade sairá identificado como tal nas fichas de assiduidade, conferindo
aos dirigentes a possibilidade de adoptar medidas que visem assegurar o
cumprimento do dever de pontualidade do trabalhador.
Secção VI
Direito à informação. Garantias

Artigo 22º
(Princípio geral)
1. Os trabalhadores têm o direito a ser informados sobre o seu tempo de
trabalho prestado, abrangendo, designadamente, os períodos de ausência e
as irregularidades do registo biométrico, bem como sobre férias e faltas.
2. A informação mencionada no nº 1 do presente artigo poderá ser facultada
pelo sistema de controlo da assiduidade e pontualidade dos funcionários.

Capítulo II
Regras sobre trabalho complementar e extraordinário
e atribuição do subsídio de turno
Secção I
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Artigo 23º
(Noção e âmbito de aplicação)
1. É considerado trabalho complementar todo aquele que for efectuado em
dias de descanso semanal obrigatório complementar e feriados:
a) O dia de descanso semanal obrigatório é designado normalmente por
domingo, podendo tornar-se como dia de descanso semanal o equiparado a
este.
b) O dia de descanso semanal complementar é designado normalmente por
sábado, podendo tornar-se como dia de descanso complementar o
equiparado a este.
2. O trabalho efectuado nos termos do número anterior deverá sempre ser
registado nas unidades de marcação ou, em caso de impedimento, por
participação através de modelo próprio para o efeito.

Artigo 24º
(Admissibilidade)
Só é admitida a prestação de trabalho em dia de descanso semanal
obrigatório, complementar e em dia feriado, quando as necessidades de
serviço imperiosamente o exigirem, em virtude da acumulação anormal ou
imprevista de trabalho ou pela urgência na realização de tarefas especiais,
não constantes do plano de actividades do serviço e, ainda, em situações que
resultem de imposição legal, pelo que a prestação desse trabalho assumirá
sempre carácter de excepção e nunca de regularidade.

Artigo 25º
(Generalidades)
1. As situações geradoras de prestação frequente de trabalho em dias de
descanso e feriado, nomeadamente por parte de pessoal operário e auxiliar,
serão resolvidas pelo recurso a outras funções gestionárias, como sejam por
exemplo a adopção de horários desfasados ou regime de turnos.
2. Para efeitos do numero anterior sempre que determinados serviços e/ou
trabalhadores prestem sistematicamente trabalho em dias de descanso e
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feriados, o serviço processador desses abonos comunicará o facto
superiormente a fim de poderem ser tomadas medidas alternativas de gestão.

Artigo 26º
(Formalidades a observar)
1. A prestação de trabalho em dia de descanso e feriados carece de
autorização prévia do Presidente da Câmara ou do Vereador com
competência delegada nesta matéria.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior, quanto aos feriados, os
serviços que, por força da actividade exercida, laborem normalmente nesse
dia.
3. Salvo casos excepcionais devidamente fundamentados, o processo para
obtenção da autorização prévia, dará entrada na Secção de Administração
de Pessoal, nos dez dias úteis anteriores à data a que se reporta o trabalho.
4. Do pedido constará:
a) As razões justificativas do recurso ao trabalho em dias de descanso e
feriados;
b) A previsão do número de horas a prestar em cada serviço.
5. Os trabalhadores devem ser informados, salvo em casos excepcionais, com
uma antecedência de 48 horas, da necessidade de prestação de trabalho
extraordinário, em dia de descanso semanal ou complementar e em feriado.
Secção II
Trabalho Extraordinário

Artigo 27º
(Noção e âmbito de aplicação)
1. É considerado como trabalho extraordinário todo aquele que for prestado
para além do horário normal de trabalho.
2. No caso de horários flexíveis, é considerado como trabalho extraordinário
todo aquele que for prestado para além do número de horas a que o
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trabalhador se encontra obrigado em cada um dos períodos de aferição ou
fora do período de funcionamento normal do serviço, desde que
devidamente autorizado.
3. Não há lugar a trabalho extraordinário no regime de isenção de horário e no
regime de não sujeito a horário de trabalho.

Artigo 28º
(Admissibilidade, generalidades e formalidades a observar)
Deve observar-se o disposto nos artigos 24º, 25º e 26º para o trabalho
extraordinário, com as necessárias adaptações.
Secção Ill
Trabalho Nocturno

Artigo 29º
(Â
mbito de aplicação)
1. Considera-se trabalho nocturno o prestado entre as vinte horas de um dia e
as sete horas do dia seguinte.
2. O trabalho nocturno pode ser normal ou extraordinário.
Secção IV
Autorização e Responsabilização

Artigo 30º
(Autorização)
A prestação de trabalho extraordinário e em dia de descanso semanal,
descanso complementar e feriado deve ser previamente autorizada pelo
Presidente da Câmara Municipal ou por Vereador com competência
delegada para o efeito.

Artigo 31º
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(Responsabilização)
Os dirigentes são responsáveis pelo controlo e cumprimento das normas do
presente regulamento e da legislação em vigor quanto a prestação de
trabalho extraordinário e em dia de descanso semanal, descanso
complementar e feriado, bem como de directivas emanadas do Presidente
da Câmara Municipal ou de Vereador com competência delegada para o
efeito quanto às mesmas matérias.
Capitulo III
Disposições finais e transitórias

Artigo 32º
(Revogação. Duvidas e casos omissos. Alterações)
1. São revogadas as normas, despachos e comunicações internas que
contrariem o disposto no presente Regulamento;
2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as dúvidas resultantes da
aplicação deste Regulamento serão resolvidas através de informação a
prestar pelos serviços de Administração de Pessoal, validada pelo Presidente
da Câmara ou Vereador com competência delegada;
3. Quaisquer disposições que de futuro vigorem sobre a matéria constante
deste Regulamento deverão ser neste inseridas no lugar próprio, por alteração,
substituição, supressão ou adicionamento dos respectivos preceitos.

Artigo 33º
(Entrada em vigor. Produção de efeitos)
O presente Regulamento Interno de Horários entra em vigor no primeiro dia útil
do mês seguinte ao da sua aprovação.

A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 7 do art.º 64º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
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unanimidade estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José
Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães
e Patrício Rocha. (06)

4: -

APOIO A ENTIDADES NO ÃMBITO DA ACÇÃO SOCIAL – MEDIDA

Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se

transcreve:- ”PROPOSTA – APOIO A ENTIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL MEDIDA 4 - As Juntas de Freguesia, pelas suas competências, vocação e proximidade ao
cidadão têm procurado, também, dar respostas sociais às situações de risco existentes. Assim, em
conformidade com a medida 4 do Regulamento do Programa de Apoio às Organizações de
Solidariedade, que tem por objectivo apoiar a melhoria das condições de habitabilidade de fogos
pertencentes a agregados familiares carenciados e de acordo com os pedidos formulados bem
como mediante informação do Serviço Social desta Câmara Municipal, propõe-se a atribuição dos
seguintes apoios financeiros, a disponibilizar contra a entrega das respectivas facturas.
ENTIDADE

INTERVENÇÃO

SUBSÍDIO

Junta de Freguesia de Barroselas

Recuperação de habitação degradada

€ 1.500,00

Junta de Freguesia de Mujães

Recuperação de habitação degradada

€ 1.300,00

? Recuperação de habitação degradada

€ 1.500,00

Junta de Freguesia de Santa Leocádia

? Recuperação de habitação degradada

€ 1.300,00

TOTAL ............................................................................... € 5.600,00
(a) Ana Margarida Silva” . A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do
n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presente o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva,
Carvalho Martins, Mário Guimarães e Patrício Rocha.

(07) XXIV CONVÍVIO NACIONAL E

XVIII CONVÍVIO INTERNACIONAL DE DADORES DE SANGUE – ATRÍBUIÇÃO DE
SUBSÍDIO: -

Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se
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transcreve: - ”PROPOSTA – XXIV CONVÍVIO NACIONAL E XVIII CONVÍVIO
INTERNACIONAL DE DADORES DE SANGUE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - A
Associação dos Dadores de Sangue do Distrito de Viana do Castelo encontra-se a organizar o
XXIV Convívio Nacional e XVIII Convívio Internacional de Dadores de Sangue, a realizar no
dia 16 de Junho, na cidade de Viana do Castelo solicitando, assim, a esta Câmara Municipal, a
atribuição de um subsídio. À

semelhança dos anos anteriores, este evento contará com a

participação de milhares de pessoas vindas de todo o país, incluindo as ilhas, e o seu programa
contempla uma sessão solene de homenagem a dadores com mais de 100 dádivas e um desfile
pelas ruas da cidade. Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio de € 1.000,00, à Associação
dos Dadores de Sangue do Distrito de Viana do Castelo, como forma de comparticipação nas
despesas que a organização do referido evento implica. (a) Ana Margarida Silva “. A Câmara
Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa,
Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães e Patrício
Rocha.

(08) PROCESSO DISCIPLINAR : -

Foi presente o processo disciplinar instaurado a

Maria Liliana Gomes do Rosário, Auxiliar de Acção Educativa do quadro do pessoal desta
Câmara Municipal, acompanhado do relatório final que seguidamente se transcreve: “

RELATÓRIO FINAL
Concluída a fase de defesa da arguida, impõe o artº 65º do Estatuto Disciplinar que se elabore um
relatório completo e conciso.
É o que se passa a fazer.

ACUSAÇÃO
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Depois de realizadas as diligências de instrução do processo disciplinar, concluí ter a arguida

MARIA LILIANA GOMES DO ROSÁRIO PEREIRA presumivelmente violado os seguintes
deveres gerais e específicos da função, a saber: o dever de exercer as suas funções com eficiência

e correcção, procurando aperfeiçoar os seus métodos de trabalho e a sua preparação técnica
(dever de zelo); o dever de exercer as suas funções com total respeito pelos utentes do serviço
(dever de correcção), ambos tipificados como integrantes de infracção disciplinar no artº. 3º do
Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro; e o dever específico de contribuir para a plena
formação, realização, bem-estar e segurança das crianças, a que alude o artº. 4º. do DecretoLei nº. 184/2004, de 29 de Julho.

DEFESA
No período fixado para a defesa, a arguida apresentou resposta escrita em que invoca o facto de os
factos mais graves que sustentam a acusação serem relatados por crianças entre os três e os cinco
anos de idade; entende ainda a arguida que, mesmo que fossem verdadeiros os factos de que foi
acusada, tais factos não têm relevância disciplinar dado que castigos e repreensões são usados com
regularidade pelas famílias portuguesas, pelo que, à luz do entendimento do cidadão médio, não
podem estes factos ser valorizados.

PROVA
Das diligências efectuadas resultou que:
1. - A arguida, no ano lectivo de 2005/2006, no exercício das suas funções de auxiliar de acção

educativa no Jardim de Infância de Samonde, freguesia de Portuzelo, encontrando-se no seu
local de trabalho, deu uma palmada à menor Paulina da Conceição Rio Tinto Fonseca, de 3
anos de idade, em data que a menor não sabe precisar, em consequência desta ter sujado a roupa
devido a desarranjos intestinais e precisar de ser mudada. Esta agressão ocorreu na casa de
banho, no rés-do-chão do edifício escolar de Samonde, Portuzelo. Ao testemunho recolhido junto
da menor a arguida diz ser mentira, que nunca agrediu fisicamente a menor.
2. - No dia nove de Outubro findo, dirigindo-se às menores Paulina Fonseca e Juliana de
Sousa Gonçalves, de 5 anos de idade, referiu que aquelas meninas mentirosas no dia seguinte
não iriam ao jardim (porque vinham prestar declarações à Câmara Municipal) e que depois
queria saber as mentiras que foram contadas, e que teriam que dizer que a Liliana era muito
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amiga delas, não deveriam voltar ao Jardim de Infância sem o terem afirmado. À prova
testemunhal recolhida a arguida responde que nunca chamou mentirosas às meninas, nem sabia
quando as meninas vinham à Câmara Municipal para serem recolhidos depoimentos. Em sede de
acareação, esta afirmação foi mantida pelas queixosas e negada pela arguida.
3. - Também no decurso do ano lectivo 2005/2006, em data que a menor Juliana Gonçalves não
pode precisar, a auxiliar Liliana, dentro do recinto escolar, puxou-lhe os braços e falou-lhe aos
gritos, provocando receio à menor e fazendo com que esta se recusasse a ir para o Jardim de
Infância. À prova testemunhal recolhida, a arguida responde ser mentira.
4. - Ainda no ano lectivo transacto, o menor Marcelo Fernandes Antunes, de 5 anos de idade,
relata que a auxiliar Liliana lhe deu um safanão porque ele se encontrava a jogar à bola no
logradouro e se envolveu com um colega. Também neste ponto a arguida afirma que nunca
agrediu o menor.
5. - O mesmo menor relata que a auxiliar o coloca de castigo, junto com o seu colega João
André Monteiro Martins, de 5 anos de idade, fora do edifício do Jardim de Infância, embora
dentro do logradouro, o que ocorreu mais que uma vez no ano lectivo transacto, igualmente em
data que os dois menores não podem precisar. Este castigo foi presenciado pela menor Sandra
Isabel Martins Dias, de 4 anos de idade. De referir que é muito fácil os menores escalarem a
vedação da escola para a via pública. Pese o testemunho de várias crianças (três), a arguida diz
nunca terem os menores ficado sozinhos no logradouro.
6. - O menor Cristiano Alexandre Martins Afonso, de 5 anos de idade, foi colocado, por três
vezes, no ano lectivo transacto, num espaço fechado e escuro, a que os menores chamam de
“quarto escuro”, de castigo. Este espaço, situado sob as escadas de acesso ao primeiro andar, é
uma arrecadação de material de desporto, sem janelas nem ventilação. A mãe deste menor
relatou que no ano lectivo transacto o seu filho lhe contou que a Liliana lhe bateu e que se o
menor contasse à mãe e esta viesse à escola por tal motivo, era mais uma vez fechado no “quarto
escuro”. A existência do espaço de castigo foi confirmada pela menor Sandra Isabel Martins
Dias, de 4 anos de idade. Neste ponto a arguida nega veementemente o teor dos testemunhos
recolhidos. O menor relatou este facto à psicóloga que o acompanha, cujo relatório fica junto ao
processo disciplinar, expressando a técnica a opinião que os episódios de castigo no quarto de
arrumos lhe causaram grande sofrimento, e que o menor evita reviver.
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7. - Foi ainda apurado junto dos menores Paulina, Juliana e Sandra, bem como junto das duas
docentes, Elisabete Maria de Sousa Passos Montenegro e Diana Isabel Sordo Gonçalves
Silva Miguel e da auxiliar Felicidade Rodrigues Cerqueira Mesquita que a arguida usava com
as crianças um tom de voz bastante alto e às vezes agressivo que as assustava, tendo a educadora
Diana várias vezes chamado a atenção para moderar o comportamento. Da prova recolhida neste
ponto, e sobretudo aquando da acareação, resulta que a arguida usa um tom de voz muito
elevado quando contrariada.
8. - No dia 27 de Outubro, a arguida dirigiu-se a casa da mãe do Cristiano, Maria de Fátima
Martins Afonso, a fim de a ameaçar com um processo judicial se não retirasse as declarações
feitas ou a substituísse por outras que incriminassem a educadora Diana. Neste ponto, em sede de
acareação, a arguida confirmou ter-se dirigido à casa onde vive a testemunha na data indicada, a
fim de lhe entregar uma encomenda de cosméticos. A mãe do menor mantém integralmente as
afirmações.

Assim, e relativamente aos pontos um, três, quatro e oito da nota de culpa, que se dão aqui por
reproduzidos, estamos perante versões contraditórias dos mesmos factos, sem outra prova que
sustente a acusação, para além de um testemunho isolado, registando-se a negação por parte da
arguida, pelo que, não foi possível confirmar a ocorrência segura destes factos.

Relativamente ao ponto dois, embora a arguida tenha negado a acusação, as meninas Paulina e
Juliana testemunham o facto, o que é corroborado pelas outras crianças afirmam terem a Paulina
e Juliana sido apelidadas de mentirosas.
Relativamente ao ponto cinco da nota de culpa, que se dá como reproduzido, embora a arguida
tenha negado a acusação, os menores Marcelo e João garantem ter estado de castigo fora do
edifício escolar, dentro do logradouro, de castigo, tendo sido tal castigo testemunhado pela
menor Sandra Isabel Martins Dias, pelo que se dá como provado tal facto.
Relativamente ao ponto seis da nota de culpa, que se dá como reproduzido, e pese o facto de a
arguida ter negado a acusação, os menores testemunham a existência do quarto escuro de castigo
e o menor Cristiano Alexandre Martins Afonso confirma ter sido lá fechado, o que lhe provocou
sofrimento, tal como é dito no relatório da psicóloga que o acompanha, pelo que se dá como
provado tal facto.
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Relativamente ao ponto sete da nota de culpa, que se dá como reproduzido, e pese o facto de a
arguida ter negado a acusação, as menores Paulina, Juliana e Sandra afirmam que a arguida usa
por vezes um tom de voz anormalmente alto e agressivo que as assusta, não sendo o
pedagogicamente indicado para lidar com crianças, por lhes provocar intimidação.
Ficam preenchidos os quatro elementos essenciais da infracção disciplinar: sujeito, objecto,
culpabilidade e ilicitude.
Foi determinado o sujeito infractor – a arguida – conforme prova testemunhal.
Quanto ao objecto, a conduta da arguida foi voluntária, ao agredir verbalmente, menores entre os
3 e 5 anos (completamente vulneráveis), ao colocá-los numa situação profundamente antipedagógica e humilhante (castigos em locais fechados e isolados, castigos em locais de onde os
menores podem sair para a via pública com bastante facilidade, colocando em causa a segurança
dos mesmos), ao usar para os mesmos um tom de voz agressivo que os intimida.
Os factos relatados foram a exteriorização de uma vontade livremente formada. Com a
exteriorização dessa vontade foi violado o dever de correcção que consiste, conforme o nº 10 do
artº 3º do ED, em tratar com respeito quer os utentes dos serviços públicos, quer os próprios
colegas, quer ainda os superiores hierárquicos.
No que respeita à culpabilidade, ficou claro que a arguida é imputável; que agiu com dolo directo
(representando o facto típico actua com intenção de o realizar – a arguida quis o facto). Não se
verificam causas de exclusão da culpa.
No que concerne ao elemento ilicitude, estamos perante factos (actos) que violaram valores
ligados aos deveres inerentes ao exercício da função pública, concretamente o dever de
correcção, de zelo e o dever específico de contribuir para a plena formação, realização, bem-estar
e segurança das crianças, não se tendo verificado causas da exclusão da ilicitude.

De facto, a conduta da arguida configura violação de deveres gerais e específicos da função, a
saber: o dever de exercer as suas funções com eficiência e correcção, procurando aperfeiçoar os
seus métodos de trabalho e a sua preparação técnica (dever de zelo); o dever de exercer as suas
funções com total respeito pelos utentes do serviço (dever de correcção), ambos tipificados como
integrantes de infracção disciplinar no artº. 3º do Decreto-Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro; e o
dever específico de contribuir para a plena formação, realização, bem-estar e segurança das
crianças, a que alude o artº. 4º. do Decreto-Lei nº. 184/2004, de 29 de Julho.
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SANÇÃO
As infracções constante da nota de culpa, números dois, cinco, seis e sete, tidas como provadas,
estão previstas nos artigos 23º, nº 2, d) e 25, nº 1, e são punidas com uma única pena disciplinar,
conforme o artigo 14º, nº 1, neste caso a pena de INACTIVIDADE que, conforme o nº 5 do artº
12º, todos do ED, não pode ser inferior a um ano nem superior a dois anos.

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
Não existem circunstâncias agravantes.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES
Não beneficia de atenuantes.

NESTES TERMOS, TUDO VISTO E CONSIDERANDO:
- Que a arguida cometeu as infracções disciplinares acima descritas;
- Que a arguida lida diariamente com crianças entre os três e os cinco anos, grupo etário
especialmente vulnerável;

PROPONHO:
1. – a aplicação à arguida MARIA LILIANA GOMES DO ROSÁRIO PEREIRA a pena
de INACTIVIDADE POR UM ANO;
2. – a reclassificação da arguida noutra função em que não haja contacto directo com crianças,
tendo como pressuposto legal a alínea c) do artigo 4º. do Decreto-lei nº. 497/99, de 19 de
Novembro, aplicável à administração local pelo Decreto-lei nº. 218/2000, de 9 de Setembro
(desadaptação do funcionário para o exercício das funções inerentes à carreira e categoria que
detém), tudo em consequência do comando legal a que se refere o nº 5 do artigo 13º do
Estatuto Disciplinar;
3. – que se remeta o presente processo à Câmara Municipal de Viana do Castelo, entidade
competente para aplicar a pena.
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Concluída a análise do relatório, o Presidente da Câmara propôs que, ao invés da sanção
disciplinar de inactividade por um ano, proposta pela instrutora do processo disciplinar, fosse
aplicada à arguida a pena de 121 dias de suspensão, prevista no artº 24º, nºs 1 e 3, do Estatuto
Disciplinar aprovado pelo Decreto-Lei nº 24/84 de 16 de Janeiro, pelo facto de entender que a
actuação da arguida revela grave negligência e desinteresse pelo cumprimento dos seus deveres
profissionais, circunstâncias estas previstas no nº 1 da referida disposição legal, razão pela qual
entende ser esta a sanção disciplinar mais adequada à situação. A Câmara Municipal deliberou,
nos termos do artigo 90º, número 3, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, proceder à votação,
mediante escrutínio secreto, tendo sido acordado que quem quisesse votar na proposta da
instrutora do processo disciplinar, inscreveria no boletim de voto a letra A, quem quisesse votar
na proposta do Presidente da Câmara, inscreveria a letra B. Realizadas as diligências da votação e
contados os votos, foi apurado o seguinte resultado: - oito votos tinham inscrita a letra B e um
voto estava em branco, pelo que foi aprovada a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara
e, em consequência foi deliberado, aplicar a pena efectiva de 121 dias de suspensão, prevista na
alínea b) do número 4 do artigo 12º, conjugado com artigo 24º, ambos do Estatuto Disciplinar.
Esta deliberação foi tomada por maioria, estando presente a totalidade de membros em
efectividade

de

funções.

(09)

APOIO

À

ASSOCIA ÇÃO

CRIANÇA

DIFERENTE/ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS, PARA O TRANSPORTE DE DOIS JOVENS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA;

Pela Vereadora Flora Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve:- ”PROPOSTA – APOIO À

ASSOCIAÇÃO CRIANÇA

DIFERENTE/ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS, PARA TRANSPORTE DE DOIS JOVENS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - Os alunos Carlos Miguel Leite Abreu e Félix Carvalho
Brito, residentes na Areosa e Castelo de Neiva, respectivamente, são portadores de deficiência
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mental frequentando, por isso, o Centro de Actividades Ocupacionais da Associação Criança
Diferente. Tratando-se de dois jovens provenientes de famílias carenciadas, a Associação não
pode assumir sozinha os custos dos transportes pelo que solicitou apoio a este Município. Assim,
proponho a atribuição de um apoio de € 125,00/mês, a atribuir ao Núcleo de São Romão do
Neiva da Cruz Vermelha Portuguesa, responsável pela execução dos dois transportes, para
ajudar a suportar os custos do mesmo. (a) Flora Silva” . A Câmara Municipal deliberou ao abrigo
do disposto na alínea m) do n.º 1 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a
transcrita proposta. Mais foi deliberado que o presente apoio se reporta á data de 1 de Janeiro até
30 de Junho do corrente ano. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente o
Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vitor Lemos, Luís
Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães e Patrício Rocha.

(10)

PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE BARROSELAS, PARA
PROLONGAMENTO DE HORÁRIO: -

Pela Vereadora Flora Silva foi apresentada a proposta

que seguidamente se transcreve:- ”PROPOSTA –

PROTOCOLO
O Centro Social e Cultural de Barroselas dotado de amplas e adequadas instalações,
desenvolve desde há alguns anos uma actividade de raiz social centrada no apoio à criança e
no desenvolvimento de actividades de ocupação dos tempos-livres, dando resposta às
necessidades sentidas na freguesia e áreas circundantes.
O Jardim de Infância de Barroselas, frequentado por uma população de 20 crianças,
tem da parte de alguns encarregados de educação solicitação do desenvolvimento das
Actividades de Prolongamento de Horário, capaz de dar resposta às necessidades sentidas
pelas respectivas famílias.
Possuindo o Centro Social e Cultural de Barroselas, instalações próprias e recursos
humanos adequados, que potenciam o desenvolvimento de tais actividades,

havendo

desta instituição disponibilidade para o estabelecimento de uma parceria com o Município
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para desenvolvimento da componente e reconhecendo-se a necessidade de desenvolver
uma política de partilha, racionalização/optimização de recursos, o Centro Social e Cultural
de Barroselas, representado por Esaú da Silva Rocha e a Câmara Municipal de Viana do
Castelo, representada por Defensor Oliveira Moura, acordam no seguinte Protocolo de
Colaboração:

I
OBJECTO
O presente Protocolo enquadra as condições do desenvolvimento das Actividades de
Prolongamento de Horário da Componente de Apoio à Família das crianças do Jardim de
Infância da Freguesia de Barroselas.

II
OBRIGAÇÕES
DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE BARROSELAS
?

O Centro Social e Cultural de Barroselas compromete-se a disponibilizar instalações e
a desenvolver as actividades de Prolongamento de Horário para um grupo de 6
crianças, no período das 15:30 às 18:00 horas, durante o tempo lectivo e das 08:30 às
18:00 horas, durante as interrupções lectivas da Páscoa e período complementar do
mês de Julho, até ao dia 26, inclusivé.

?

O Centro Social e Cultural de Barroselas compromete-se a disponibilizar recursos
humanos qualificados – animadores - para enquadramento do desenvolvimento
desta componente na relação estabelecida nos documentos orientadores do
Ministério de Educação.

?

O Centro Social e Cultural de Barroselas compromete-se a proceder ao transporte
das crianças entre o Centro Escolar e as suas instalações.

?

Durante os períodos de interrupção lectiva e o compreendido entre o término da
actividade lectiva e o dia 26 de Julho, o Centro Social e Cultural de Barroselas
compromete-se a garantir o fornecimento dos almoços às crianças utilizadoras do
serviço.
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III
OBRIGAÇÕES
DA CÂMARA MUNICIPAL
?

A Câmara Municipal obriga-se a transferir ao Centro Social e Cultural de Barroselas as
comparticipações mensais devidas pelas crianças que utilizam o serviço, quando
recebidas do Estado, no âmbito do Protocolo específico celebrado entre os
Ministérios da Educação, do Trabalho e Segurança Social e o Município de Viana do
Castelo, definidas para o ano 2006/07, em € 29,02/criança/mês, bem como o valor
da comparticipação dos pais (Despacho 300/97 do ME/MTSS) – com base na tabela
de 6 escalões aprovados pela Câmara Municipal, fornecida ao Centro Social e
Cultural de Barroselas.

?

A Câmara Municipal obriga-se ao pagamento da importância de € 1,50/por cada
refeição servida nos períodos não lectivos de funcionamento das actividades.

?

A transferência das importâncias devidas pelo Município ao Centro Social e Cultural
de Barroselas será feita trimestralmente.

IV
VIGÊNCIA
O presente protocolo vigorará até ao final do presente ano lectivo, sendo automaticamente
renovado para os anos lectivos sequentes, se não for denunciado pelas partes com a
antecedência de 30 dias, e desde que previamente acordado o número de crianças
abrangidas e actualizados os valores de referência dos apoios mencionados na cláusula III.

V
DISPOSIÇÕES FINAIS
O não cumprimento do considerado nas cláusulas do presente Protocolo confere às partes
o direito de rescisão do mesmo.

A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º
169/99, de 18 de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José
Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães
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e Patrício Rocha.

FREGUESIA: -

(11) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM A JUNTA DE

Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente se

transcreve:- ”PROPOSTA – PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE
FREGUESIAS - Nos termos da Lei nº 169 /99 de 18 de Setembro, e no espírito da colaboração
técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as Juntas de
Freguesia, propõe-se a celebração de um conjunto de protocolos de colaboração. A Câmara
Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as freguesias, de acordo com o
acompanhamento dos projectos e estimativas orçamentais relativos aos empreendimentos. As
transferências de verbas previstas em 2007 para as freguesias serão efectuadas de acordo com os
autos de medição a efectuar pelos Serviços Técnicos Municipais:
Freguesia

Montante (euros)

Designação Obra

Nogueira

6.600

Pavimentação Caminho de Trás

Vila de Punhe

20.000

Alargamento Rua da Aldeia 2ª Fase

Portela Suzã

2.500

Poda Á rvores Centro Cívico

Meadela

10.200

Obras a Poente Rotunda Argaçosa

Montaria

10.280

Caminho Manuel Rego

Vila Fria

15.000

Arranjos Exteriores Sede Junta Freguesia 2ª Fase

Vila Mou

10.000

Rua Bouças/Picoto/Laje

Darque

12.000

Alargamento Rua Betoca e Rua Etna

Total

86.580

(a) José Maria Costa “. A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 6
do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação
foi tomada por unanimidade estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora
Passos Silva, José Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins,
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Mário Guimarães e Patrício Rocha.

(12) APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO

CONCURSO PARA ALIENAÇÃO DE LOTE DE TERRENO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO NO LOGRADOURO DA CÂMARA
MUNICIPAL: -

No seguimento da autorização concedida pela Assembleia Municipal, em sua

sessão realizada no dia 28 de Fevereiro findo, o Presidente da Câmara apresentou a seguinte:

PROPOSTA
ALIENAÇÃO, EM HASTA PÚBLICA DE LOTE DE TERRENO, PARA
CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO
NO LOGRADOURO DA CÂMARA MUNICIPAL
No seguimento da autorização concedida pela Assembleia Municipal, através de
deliberação tomada na sessão realizada no dia 28 de Fevereiro findo, sob prévia proposta desta
Câmara Municipal, formulada por deliberação tomada na reunião do dia 14 do mesmo mês,
importa agora estabelecer as condições a que deverá obedecer a respectiva arrematação, cujos
termos a seguir propomos:
A) IMÓ VEL OBJECTO DE ARREMATAÇÃO – Parcela de terreno, destinada à
construção do parque de estacionamento automóvel no subsolo, com a área de
3.305,00 m², a confrontar de Norte com Câmara Municipal de Viana do Castelo e
Bombeiros Voluntários, de Sul com Câmara Municipal de Viana do Castelo, Rua
Nova de Santana e Centro de Saúde, de Nascente com arruamento, Assembleia
Vianense, Centro Comercial e Centro de Saúde e de Poente com Câmara
Municipal de Viana do Castelo.
B)

CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO

1. A arrematação será feita mediante hasta pública, em dia, hora e local tornados públicos

mediante anúncios e editais expedidos pelo Presidente da Câmara.
2. Base de licitação – 600.000,00€
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2.1 Lanços mínimos de 10.000,00€
3. No acto de arrematação será depositada importância correspondente a 30% do valor
oferecido.
4. A restante parte do preço será entregue na data de celebração da escritura pública de compra
e venda, a realizar no prazo de 60 dias contado da data da arrematação.
C) CONDIÇÕES RELATIVAS Á CONSTRUÇÃO
1. No lote de terreno objecto de arrematação apenas é permitida a construção de Parque de
Estacionamento Automóvel, subterrâneo, conforme estudo prévio fornecido pela Câmara
Municipal.
2. Aspectos vinculativos do estudo prévio:
a) Implantação do edifício e do acesso de automóveis situado a sul;
b) Cotas de soleira à superfície;
c) Dois pisos (desdobrados em quatro meios pisos);
d) Arranjos de superfície;
3. O projecto de execução terá de ser apresentado na Câmara Municipal no prazo máximo de
seis meses, contado da data da arrematação, e a obra, incluindo arranjos de superfície,
deverão estar concluídos no prazo de 12 meses contado da data da emissão do alvará de
licença de construção, não podendo ultrapassar o prazo global de 24 meses contado da data
da arrematação.
4. Por cada mês de atraso na conclusão da obra, o arrematante pagará, a título de multa
contratual, 5% do valor por que haja efectuado a arrematação, sem prejuízo de a Câmara
Municipal optar, logo que decorridos 20 meses de atraso, pela reversão da propriedade do
lote, incluindo benfeitorias, sem direito a qualquer indemnização.
5. Os trabalhos relativos aos arranjos de superfície e de execução e remodelação de infraestruturas abrangem os espaços adjacentes ao polígono de implantação do lote, perfazendo
a área global de 4.295,00m2.
5.1 – O custo da realização destes trabalhos será suportado pelo arrematante, mas só até à
concorrência do valor correspondente ao de 110,00€ /m2.
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5.2 – A diferença entre o valor apurado nos termos do ponto anterior e o efectivamente
gasto pelo arrematante, será reembolsada pela Câmara Municipal a título de
indemnização contratual compensatória do sobrecusto.
6. – Concluída a construção do parque e dos arranjos exteriores, o espaço de superfície será
integrado no domínio público municipal.
A Câmara Municipal deliberou ao abrigo da autorização concedida pela Assembleia Municipal,
nos termos da alínea i) do n.º 2 do art.º 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar a
transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente o Presidente
da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana
Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães e Patrício Rocha.

ORÇAMENTAIS:-

(13) ALTERAÇÕES

A Câmara Municipal deliberou introduzir as seguintes alterações ao

orçamento municipal em vigor:Tipo de Modificação: AOD – ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA
Orgânica
01
01
01
02
02
02
03
03
03
03
03
04
04
04
04
05
05
05
05

Económica
020115
020225
0405010209
020107
020108
020203
020203
07010406
070111
0703030702
07030308
020121
020220
020225
07010305
020112
020117
020203
07011501

Designação (Económica ou Plano)
Prémios, condecorações e ofertas
Outros serviços
Outros
Vestuário e artigos pessoais
Material de escritório
Conservação de bens
Conservação de bens
Captação e distribuição de água
Ferramentas e utensílios
Rede viária municipal – obras
Viadutos e obras complementares
Outros bens
Outros trabalhos especializados
Outros serviços
Escolas
Material de transporte – Peças
Ferramentas e utensílios
Conservação de Bens
Estudos e projectos

Número4

Dotação Actual

Aumentos

Tipo de Modificação: APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES
Orgânica

Económica

Plano

01
0405010209
2002 A 22
04
020225
2007 A 14
04
020220
2007 A 53
04
020220
2007 A 54
Total de Aumentos/Diminuições:

Diminuições

48.000,00
6.000,00
50.000,00
400.554,00
10.000,00
825.825,00
12.000,00
15.000,00
118.000,00
2.000,00
8.000,00
96.000,00
1.889.669,52
15.000,00
18.000,00
25.000,00
1.785.000,00
5.209.149,93
10.000,00
815.000,00
1.086.000,00
10.000,00
423.000,00
1.690.252,22
1.000,00
1.500,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
17.000,00
340.000,00
Total de Aumentos/Diminuições: 144.000,00

Designação(Económica ou Plano)
Outras transferências
Carta Desportiva Municipal
Actividade Física e Desportiva
Apoio Logístico

Tipo de Modificação: API - ALTERAÇÃO DO APLANO DE INVESTIMENTOS
Orgânica
Económica
Plano
Designação (Económica ou Plano)

19.000,00
4.000,00

25.000,00
81.000,00
15.000,00

144.000,00

Número: 4
Dotação
Actual
60.000,00
20.000,00
109.000,00
30.000,00

Aumentos
10.000,00

10.000,00

Dotação Actual

Diminuições
10.000,00
51.000,00
30.000,00
91.000,00

Número: 4
Aumentos Diminuições
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05
03
03
03
04
05
03
03
03
03
05

07011501
07030308
070111
0703030702
07010305
07011501
0703030702
07010406
07010406
07010406
07011501

2002 I 73
2002 I 82
2002 I 145
2002 I 150
2004 I 4
2004 I 8
2004 I 24
2005 I 14
2005 I 15
2005 I 34
2007 I 8

15.000,00
Estudos e Projectos
16.000,00
25.000,00
P.I. Linha Férrea Carreço
18.000,00
15.000,00
Ferramentas e Utensílios
150.000,00
Caminhos Agrícolas e Rurais
45.000,00
Substituição das coberturas dos Edifícios P3
5.000,00
Plano de Pormenor de Darque
880.000,00
75.000,00
Beneficiação de estradas e Caminhos Municipais
25.000,00
Reservatórios, condutas adutoras e distribuidoras
25.000,00
Reservatórios, condutas adutoras e distribuidoras
55.000,00
50.000,00
Reservatórios Portela I e II, condutas adutoras e
5.000,00
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão
Total de aumentos/diminuições 155.000,00
Total Geral … … … … … … … … … … … … .… 309.000,00

25.000,00
50.000,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
115.000,00
390.000,00

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva,
Carvalho Martins, Mário Guimarães e Patrício Rocha.

(14) ESTACIONAMENTO NO CAMPO

DO CASTELO - Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- ”PROPOSTA – ESTACIONAMENTO PROIBIDO NO CAMPO DO CASTELO: Propõe-se que às sextas-feiras, seja proibido o estacionamento e paragem de viaturas na área poente,
compreendida entre o arruamento de ligação da Avª. Campo do Castelo com Centro Empresarial da
Associação Industrial do Minho e o Forte de Santiago da Barra. (a) José Maria Costa “. A Câmara
Municipal deliberou ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18
de Setembro, aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vitor
Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães e Patrício Rocha.

(15) JARDIM DE INFÂNCIA DA MEADELA – DOTAÇÃO ESPECÍFICA PARA ABERTURA:
Pela Vereadora Flora Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:”PROPOSTA – Estando concluídas as novas instalações do Jardim de Infância da Meadela e
importando criar condições para a sua entrada imediata em funcionamento, que inclui o serviço de
cantina/refeições, proponho, como habitualmente, a atribuição de uma dotação específica no valor
de € 4.500,00, para realizar as despesas necessárias. (a) Flora Silva “ A Câmara Municipal deliberou
ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, aprovar
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a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente o Presidente da
Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana
Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães e Patrício Rocha. AUSÊNCIA DO

VEREADOR:-

Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Mário Guimarães

pelo facto de se encontrar impedido, face ao disposto na alínea b) do artº 44º do Código do
Procedimento Administrativo.

(16) PROCESSO DE OBRAS Nº 523/05 – DARQUE: -

Presente o processo de obras em epígrafe, do qual consta um requerimento de Eurico Pedro
Ferreira de Almeida Lopes da Silva registado na Secção de Atendimento e Comunicação em 30 de
Março de 2006, sob o número 3068, sobre o qual recaiu a informação técnica que seguidamente se
transcreve: “INFORMAÇÂO: - Tendo sido indeferida a pretensão formulada a coberto do presente
processo, apresentou o requerente exposição, que foi também indeferida. Não se conformando
com tais indeferimentos, apresentou o requerente nova exposição na qual invoca a existência de
antecedentes relativos a situações semelhantes. Compulsados os ficheiros municipais, constatou-se
que efectivamente correm nesta C.M. o processo S.P.O. nº 167/92, no âmbito do qual foi apreciada
uma pretensão em tudo semelhante e que veio a merecer deferimento, com base em deliberação da
C.M. de 02.08.94. Ora, de acordo com os princípios da igualdade e da proporcionalidade, entendese que situações iguais devem ter igual tratamento, pelo que, se propõe que o processo seja
reapreciado à luz da referida deliberação, (eventualmente sendo alvo de deliberação semelhante),
podendo a pretensão vir a ser deferida, observadas que sejam as condicionantes técnicas
apontadas na informação da D.G.U. (a) J.M. Cristino. A Câmara Municipal em face do aludido
requerimento e da informação transcrita deliberou deferir o solicitado mediante o pagamento à
Câmara Municipal da importância de 23.015,40€, correspondente à compensação devida pelo
aumento do valor do terreno decorrente da variação da área bruta de construção, conforme cálculo
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efectuado pelo Chefe da Divisão de Obras Municipais. Esta deliberação foi tomada por

unanimidade estando presente o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José
Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins e Patrício Rocha.

(16) DESPACHOS PROFERIDOS NO USO DOS PODERES DELEGADOS:-

O Presidente da

Câmara deu a esta conhecimento dos despachos de adjudicação de vários fornecimentos e
empreitadas de obras públicas, proferidos pelo Presidente e pelos Vereadores em quem
subdelegou, no período que mediou desde a última reunião camarária.

INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚ BLICO:-

(15) PERÍODO DE

Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um

período de intervenção aberto ao público, não se tendo registado qualquer intervenção.

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:-

(16)

Nos termos do número 4 do artigo 92º da Lei n.º

169/99, de 18 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 o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José
Maria Costa, Vitor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, Carvalho Martins, Mário Guimarães
e Patrício Rocha. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas doze horas
declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.

