ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂ
MARA MUNICIPAL DE VIANA DO
CASTELO REALIZADA NO DIA 28
DE FEVEREIRO DE 2007:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro 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, Joaquim
Luís Nobre Pereira, Vitor Manuel Castro Lemos, Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva,
António de Carvalho Martins e Mário da Cunha Guimarães. 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, verificando-se a falta do Vereador Augusto Patrício Lima da Rocha por
motivos profissionais, pelo que foi substituído por Regina Maria da Cruz Bezerra, e, tendo em
atenção que se encontrava presente na sala, e cuja identidade é do conhecimento pessoal do
Presidente da Câmara, iniciou de imediato as suas funções como Vereadora.

PERÍODO DE

ANTES DA ORDEM DO DIA:- ECOS DO MUNICÍPIO: - O Presidente da Câmara fez a
apresentação da última edição do Boletim “ Ecos do Município “, referindo que, futuramente,
esta publicação passará a ter periodicidade mais frequente e obedecerá a novo formato. O
vereador Carvalho Martins solicitou que fosse reservada à oposição uma página no Boletim
Municipal para que esta possa também transmitir as suas posições relativamente aos assuntos
camarários. Em resposta, o Presidente da Câmara esclareceu que este boletim não se destina a
comunicar opiniões, uma vez que não é um instrumento de propaganda política, mas sim e tão
só a informar os munícipes sobre as deliberações tomadas pelo órgão executivo e, em geral sobre

os resultados da acção camarária. ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA : O
vereador Carvalho Martins propôs a aprovação de um voto de solidariedade com as populações
dos concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, face ao anúncio feito pelo Governo de
encerramento dos respectivos serviços de urgência. Acrescentou ainda que em sua opinião o
Presidente da Câmara deveria ter-se associado à manifestação de protesto, marcada para o dia
de hoje, uma vez que esta é uma questão que diz respeito à comunidade urbana da Valimar e
mesmo a todo o Distrito de Viana do Castelo. O Presidente da Câmara respondeu que não vai
aonde não é chamado e, este caso, não é propriamente um problema do concelho de Viana do
Castelo. O proposto voto de solidariedade foi aprovado por unanimidade, estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís
Nobre, Ana Margarida Silva, António Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

PRÉDIO DO COUTINHO: - O vereador Carvalho Martins interpelou o Presidente da
Câmara a propósito da notícia veiculada, ontem, pelo Jornal de Notícias, respeitante ao
julgamento do caso do Prédio do Coutinho, uma vez que transparecia a ideia de que a
Câmara poderá sofrer um novo desaire. O Presidente da Câmara esclareceu que está a
decorrer o julgamento de uma outra providência cautelar, e que não se admirará se vier
a obter provimento, por isso mesmo que se trata de uma mera medida cautelar, mas que
tem cada vez mais confiança numa decisão judicial favorável aos interesses da Câmara
Municipal e da Viana Polis no âmbito da acção principal. ESCOLA DO ENSINO
BÁ SICO DA IGREJA/CHAFÉ: - A vereadora Regina Bezerra referiu-se a uma recente visita
que efectuou à escola do Lugar da Igreja na Freguesia de Chafé, tendo podido constatar que a
situação de degradação em que se encontra esta escola é ainda pior que a relatada na notícia
difundida pela rádio GEICE, designadamente no tocante ao elevado estado de degradação do

mobiliário, soalho e rodapés mas principalmente no que diz respeito à infestação por ratos, que
entre outras consequências obrigam a cuidados extremos com a loiça e mantimentos da cantina
escolar. A vereadora Flora Silva esclareceu a este propósito que se têm procedido a desratizações
periódicas, sem que se tenha conseguido até ao momento resolver definitivamente o problema,
por não ter sido ainda detectado o local da proveniência dos ratos. Relativamente às obras de
que o edifício está a necessitar, referiu que foi elaborado um projecto de obras profundas, dado
que efectivamente o edifício está em elevado estado de degradação, e que a respectiva
empreitada foi já adjudicada em Janeiro passado e os respectivos trabalhos deverão iniciar-se na
pausa escolar da Páscoa. ADITAMENTO

À ORDEM D E 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:? PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMVC E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA
MAIOR;
? PROTOCOLO DE INSERÇÃO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, JARDINAGEM E ESPAÇOS
VERDES ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E A JUNTA DE FREGUESIA DA
MEADELA;
? REDEFINIÇÃO DOS VALORES DOS SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INSTALAÇÕES DE
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓ LEO;
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Luís Nobre, Vitor Lemos, Ana Margarida Silva,
Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra. 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 14 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 14 de Fevereiro corrente, pelo
que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da respectiva reunião. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Luís Nobre, Vitor Lemos, Ana Margarida Silva,
Mário da Cunha Guimarães e Regina Bezerra e a abstenção do Vereador António Carvalho
Martins, por não ter participado da referida reunião.

(02) PROTOCOLOS DE

COLABORAÇÃO ENTRE A CMVC E AS JUNTAS DE FREGUESIA – LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E JARDINS :- Pelo Vereador José Maria Costa, foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: - “PROPOSTA: - PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO E AS JUNTAS DE FEGUESIA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES - No âmbito da cooperação estabelecida com as
Juntas de Freguesia para a Conservação Ambiental de Jardins e Espaços Verdes, a Câmara
Municipal de Viana do Castelo propõe a celebração dos seguintes protocolos, de acordo com o
Plano de Actividades de 2007. A celebração destes protocolos poderá ser alargado a outras
freguesias, de acordo com as propostas que venham a ser apresentadas.
Freguesia

Montante ( Euros) Ano 2007
Areosa
15.500
Barroselas
5.500
Chafé
23.500
Darque
23.500
Sta.Leocádia Geraz Lima
4.500
Lanheses
5.500
Meadela ( + rotunda+ Nova Avenida)
53.500
Monserrate
23.500
Santa Maria Maior
24.500
Vila Nova Anha
5.500
Portuzelo
5.500
Total
190.500
(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 presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora
Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, António
Carvalho

Martins,

Mário Guimarães e

Regina

Bezerra.

(03) PROTOCOLO DE

COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÕES – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
JARDINS E ESPAÇOS VERDES :- Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve: - “PROPOSTA - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM

ASSOCIAÇÕES CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES - Considerando que os
espaços verdes e jardins das áreas urbanas contribuem para a humanização, estabilidade física e
equilíbrio ecológico da cidade e para a existência de um ambiente saudável na cidade de Viana
do castelo, propõe-se renovar para o ano de 2007 os protocolos com as Associações de
Moradores e outros órgãos associativos, com vista a uma cooperação na área da limpeza,
conservação e manutenção de espaços verdes e jardins da área urbana, de acordo com o
seguinte quadro:
Entidade
Montante
Pagamento
Associação Moradores da Urbanização de Santoinho
5.400,00 €
Trimestral
Associação Cultural Desportiva Capitães de Abril – Núcleo
16.300,00 €
Trimestral
Habitacional S. Vicente
Associação Sócio Cultural Moradores Núcleo Habitacional
7.000,00 €
Trimestral
da Abelheira
Total
28.700,00 €
(a) José Maria Costa”. 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 presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora
Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, António
Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra. (04)

AGENDA 21 – INFORMAÇÃO:-

O Vereador José Maria Costa aludiu à realização do 3º Fórum Sustentabilidade – Agenda 21 de
Viana do Castelo, no próximo dia 7 de Março na sede da Região de Turismo do Alto Minho,

com vista a aprovação de um Plano de Acção para o corrente ano. “Ciente“.

(05)

ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – DIA DA FLORESTA E DIA DA ÁGUA:Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: - “

PROPOSTA - ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL -. O Município de Viana do
Castelo vai assinalar os Dias Mundiais da Á rvore e da Á gua, com um programa de
sensibilização ambiental dirigido às Escolas do Ensino Básico do Concelho. O projecto de
Educação Ambiental tem como tema “Por Uma Floresta Sustentável” e lança o desafio para um
concurso a decorrer em todos os estabelecimentos de ensino com os seguintes subtemas:
- Cuidados a ter com a Floresta no verão;
- Os povoamentos florestais – que espécies devemos plantar;
- A manutenção e exploração florestal – cuidados a observar;
- Prevenção e combate aos incêndios florestais.
A participação no dia Mundial da água visa sensibilizar as comunidades para a poupança de
água e para a preservação dos recursos hídricos, através das ligações à rede de saneamento
básico do concelho. Propõe-se a autorização de realização de despesas até ao valor de 7.500
Euros para a preparação destas acções e elaboração de documentação sobre os temas. (a) José
Maria Costa”. 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 presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora
Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, António
Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

(06) PROJECTO DA ACTIVIDADE

FÍSICA PARA A 3ª IDADE – AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS:-

Pela Vereadora Ana

Margarida Silva, Foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- “PROPOSTA -

PROJECTO DE ACTIVIDADE FÍSICA PARA A TERCEIRA IDADE - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - A
Câmara Municipal de Viana do Castelo, numa articulação entre o Pelouro do Desporto e o
Gabinete Cidade Saudável, pretendem iniciar um programa de actividade física para a terceira
idade com o objectivo de incentivar à prática desportiva como forma de promover a melhoria
da saúde e do bem-estar das pessoas com idades compreendidas entre os 60 e 80 anos. A
divulgação efectuada nas 40 freguesias do concelho, quer através das Juntas de Freguesia, quer
através de Instituições Particulares de Solidariedade Social, resultou num total de 287 inscritos,
sendo que a distribuição dos utentes das freguesias/instituições pelos equipamentos
desportivos será feita por proximidade. O programa prevê a realização de duas sessões por
semana, de 45 minutos cada, sendo uma em pavilhão e outra em piscina, e inicia-se no próximo
mês de Março. Importa, pois, para que o programa seja exequível, autorizar a realização de
despesas conforme quadro, num total de € 11.811,60.
Custos com enquadramento técnico

17h e 15m x € 12,00 = € 207,00 (por
semana)

€ 207,00 x 4 semanas = € 828,00/mês

Custos com a Piscina da Amorosa

63 pessoas x € 3.025,00 = € 190,60
(por semana)

€ 190,60 x 4 semanas = € 762,40/mês

Custos com a Piscina do Foz Health Club
Custos com compensações de
cedência de espaços

10 h x € 5,00 = € 50,00 (por
semana)

25 pessoas x € 11,50 = € 287,50/mês
€ 50,00 x 4 semanas = € 200,00

Custos totais mensais

€ 2.077,90

Aquisição de material didáctico

€ 3.500,00

CUSTOS GLOBAIS DO PROJECTO - € 2.077,9 x 4 = € 8.311,6 + € 3.500,00= € 11.811,60

(a) Ana Margarida Silva”. A Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do disposto na alínea b) do
nº 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 presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Luís Nobre, Vitor Lemos, Ana Margarida Silva,
António Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

(07) DESLOCAÇÕES A

ESTABELECIMENTOS DE SÁUDE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE

FREGUESIA DE AMONDE: -

Pela Vereadora Ana Margarida Silva, foi apresentada a

proposta que seguidamente se transcreve: “PROPOSTA - Deslocações A Estabelecimentos De
Saúde - Atribuição De Subsídio À Junta De Freguesia De Amonde - A Junta de Freguesia de
Amonde tem demonstrado, através do seu Presidente, enorme preocupação em virtude de
terem deixado de circular nesta freguesia autocarros públicos. Este facto tem tido como
principal consequência a impossibilidade das pessoas de mais idade e com parcos recursos
económicos se deslocarem aos estabelecimentos de saúde, seja o Centro de Saúde de Vila Praia
de Âncora ou o Centro Hospitalar do Alto Minho, em virtude de a única possibilidade de o
fazerem ser através do aluguer de um táxi, com os elevados custos que tal hipótese acarreta. A
Junta de Freguesia, bem como a Câmara Municipal, já comunicaram este facto à Direcção-Geral
de Transportes Terrestres e Fluviais a qual informou ter remetido a questão aos seus Serviços
Jurídicos para efeitos de fiscalização. Porém, e enquanto não for reactivada a circulação dos
autocarros públicos na freguesia de Amonde, a Câmara Municipal de Viana do Castelo está
empenhada em minimizar as consequências nefastas que resultam da sua falta através da
atribuição de um subsídio à referida Junta de Freguesia de forma a comparticipar nos custos de
deslocação das pessoas mais idosas e carenciadas aos estabelecimentos de saúde. Assim,
propõe-se a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Amonde no valor de € 0,30/km,
mediante a entrega mensal de relatório, com a descriminação das viagens realizadas ao abrigo
deste

apoio,

bem

como

declaração

de

presença

comprovativa

da

realização

de

cada consulta/tratamento médico. (a) Ana Margarida Silva”. A Câmara Municipal deliberou,
ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 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 presentes
o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Luís Nobre, Vitor
Lemos, Ana Margarida Silva, António Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

(08) AUXÍLIOS ECONÓ MICOS A ALUNOS CARENCIADOS DO 1º CICLO EB E

DEFINIÇÃO DE ESCALÕES DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR NA EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2007/2008: -

Pela Vereadora Flora Passos Silva foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: “ PROPOSTA - AUXÍLIOS
ECONÓ MICOS A ALUNOS CARENCIADOS DO 1.ª CICLO E.B. E DEFINIÇÃO DE
ESCALÕES DE COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA O
ANO LECTIVO 2007/2008. Havendo necessidade de decidir, atempadamente, os auxílios
económicos para que as famílias tenham deles conhecimento, aquando do acto de matrícula,
proponho sejam aprovados os seguintes valores, que já foram objecto de análise e aprovação
pelo Conselho Municipal de Educação, em sua reunião de 8 de Fevereiro último. 1 - Desde 1984
que aos Municípios estão cometidas competências específicas em matéria de Acção Social
Escolar, no 1.º Ciclo do Ensino Básico (Lei 100/84, de 29 de Março). Tais competências foram
entretanto alargadas à Educação Pré-Escolar em resultado da criação/expansão da rede,
regulamentada pela Lei 5/97 de 10 de Fevereiro. Desde meados da década de 80 que o
Município de Viana do Castelo encetou, de forma progressiva, a concretização desta
competência no quadro do Decreto-Lei 399-A/84, através da definição de Auxílios Económicos
a Alunos Carenciados para aquisição de livros e material didáctico, e da implementação de uma
rede de cantinas/serviço de refeições com a consequente comparticipação das refeições aos
alunos carenciados sendo que o seu preço de referência se encontra sempre abaixo do seu custo
efectivo. Para a concretização desta intervenção o Município define anualmente os escalões de
rendimento/capitação de agregados familiares; os valores dos apoios a atribuir por aluno para
a aquisição de livros/material didáctico e os valores de comparticipação nas refeições. Tal
definição, feita inicialmente após prévia audição do Conselho Consultivo de Acção Social
Escolar, constituído com base no Decreto-Lei 399-A/84, passou, com a publicação do DecretoLei 7/2003, a ser feita após a audição consultiva do Conselho Municipal da Educação,
entretanto instalado. 2 - A política de Acção Social Escolar, como outras, de raiz social

implementada pelo Município, têm como objectivos essenciais entre outros: a promoção das
condições de igualdade no acesso à educação básica; o reforço da coesão social e melhoria do
nível de qualificação básica dos Munícipes visando contribuir para uma escola inclusiva
potenciadora de maior igualdade. Desde o início desta intervenção e sempre que perante um
quadro de maior fragilidade sócio–económica dos agregados familiares ou de alunos
institucionalizados e após análise dos processos com os respectivos estabelecimentos, o
município isenta um número significativo de alunos do pagamento das refeições. A bondade e
o objectivo desta medida nem sempre terão conduzido ao resultado desejado. A sua assunção
rápida deste encargo pelo Município terá contribuído para a redução dos mecanismos de
contacto directo dos agregados com os docentes dos estabelecimentos e, como consequência,
para algum afastamento dos Pais no “acompanhamento” do percurso escolar dos seus
educandos. É cada vez mais forte a percepção de que o vínculo dos agregados familiares,
decorrente do compromisso com o pagamento de parte do custo das refeições constitui, muitas
vezes, o único elo da ligação entre a Escola/Jardim de Infância e os Pais e Encarregados de
Educação. Nesta perspectiva e procurando privilegiar a existência de mecanismos de
corresponsabilização das famílias na vida escolar dos seus educandos o Município, após análise
casuística pelos serviços de acção social, tem julgado contraproducente a institucionalização de
princípios de gratuitidade. Tal não tem impedido que sempre que, quando solicitado por
Escola/Jardim de Infância, famílias e até por iniciativa própria e face à existência de situações
que exijam respostas rápidas, individualizadas, de duração limitada, o Município não isente
um número superior a 50 alunos/ano do pagamento integral das refeições. Estas situações são
geridas pelos serviços do município, articulando as intervenções das áreas de Educação e Acção
Social com os respectivos estabelecimentos. 3- A recente introdução de comparticipação da
Administração Central no serviço de refeições do 1.º ciclo implica a alteração desta situação já
que considera a existência de um escalão, de alunos de menores recursos, isento do pagamento

de qualquer comparticipação familiar. Propõe-se, por isso e para o ano 2007/08, na proposta
que agora se apresenta para o 1.º ciclo um conjunto de alterações, no quadro dos quatro escalões
de rendimentos assumido pelo Município sendo que:
? Os alunos que integram o escalão A, com rendimento per-capita até € 120,00, ficarão
isentos do pagamento da refeição;
? Os alunos que integram o Escalão B, com rendimentos per-capita entre > € 121,00/€
195,00, comparticiparão na refeição com € 0,70;
? Os alunos que integram o escalão C, com rendimentos per-capita entre > € 195,00/€
250,00, comparticiparão na refeição com €1,10;
? O valor da refeição para os alunos não comparticipados (rendimento per-capita > €
250,00) é actualizado para € 1,35, valor

abaixo do praticado pela generalidade dos

municípios e do previsto pelo Ministério da Educação para os alunos das EB 2,3/S que se
situará em € 1,43;
? No apoio atribuído à aquisição de livros e material didáctico propõe-se que aos apoios
atribuídos sejam: escalão A uma dotação de 35,00 euros, B uma dotação de 25, 00 euros e
escalão C uma dotação de 15,00 euros;
? Na aquisição de livros e material didáctico não está incluído, o apoio especifico para os
materiais das actividades de enriquecimento curricular que são considerados de forma
autónoma situando-se no corrente ano lectivo em € 10,00 - Inglês; € 6,00 - TIC; Exp.
Plástica - € 9,00; Exp. Dramática - € 6,00; Francês- € 7,00.
ANO LECTIVO 2006/2007

ANO LECTIVO 2007/2008
Rendimento
Per-Capita
(mensal)

Apoio
Livros e
Material
Didáctico

Comp.
Refeições
Município

Comp.
refeições
Pais

A

0/ € 120

€ 36,00

€ 1.35

Isento

€ 0,65

B

>€121/€195

€ 25,00

€ 0,65

€ 0,70

€ 1,00

C

>€195/€250

€ 15,00

€ 0,25

€ 1,10

€ 1,25

D

> € 250

Esc.

Rendimento
Per-Capita
(mensal)

Livros e
Mat.
Didáctico

Comp.
Refeições

A

0/ € 120

€ 35,00

€ 1,00

€ 0,25

B

> €121/€190

€ 24,00

€ 0,60

C

>€190/€240

€ 14,00

€ 0,25

D

> € 240
Preço Refeição € 1,25

Comp. Esc.
Pais

€ 1,35
Preço Refeição € 1,35

Estas medidas, privilegiando os agregados de menores rendimentos, representam

naturalmente um aumento dos encargos para o Município, que se estimam para o ano
lectivo 2007/2008 em cerca de 160.000, euros na comparticipação das refeições; em 25.000
euros no apoio à aquisição de livros e material didáctico; e de 48.000 euros para materiais
das Actividades de Enriquecimento Curricular .
4

Pré-Escolar Componente de Apoio à Família

Decorrente da legislação em vigor propõe-se:
? A actualização do valor máximo a pagar pela refeição para € 1,35, valor suportado na
integra apenas pelos agregados do escalão com rendimento per capita mensal superior a €
590,00;
? Diminuição dos encargos com as refeições para as crianças do 1º. Esc., manutenção
encargos no 2.º escalão privilegiando, assim, os agregados familiares com menores
recursos;
? Actualizar em média entre 1 e 2 % os valores de comparticipação no serviço de
prolongamento de horário .
ANO LECTIVO 2006/2007
Rend.Per-Capita
(mensal)
Até 30% do
R.M.M.< € 140
> 30% até 50% do
R.M.M.< € 215
> 50% até 70% do
R.M.M.< € 300
> 70% até 100% do
R.M.M.< € 405
> 100% até 150%
do R.M.M.< € 585
> 150% do R.M.M.>
€ 586

Prolong. de
Horário

ANO LECTIVO 2007/2008

Compart. Comp..Ref
Refeição /dia - C.M.
/dia – Pais

€ 7,50

€ 0,25

€ 13,50

€ 0,50

€ 20,50

€ 0,70

€ 26.00

€ 0,85

€ 30,50

€ 1,05

€ 35,00

€ 1,25

Rend.Per-Capita
(mensal)

€ 1,00 Até 30% do
R.M.M.< € 140
€ 0,75 > 30% até 50% do
R.M.M.< € 215
€ 0,55 > 50% até 70% do
R.M.M.< € 300
€ 0,40 > 70% até 100%
do R.M.M.< € 405
€ 0,20 > 100% até 150%
do R.M.M.< € 550
> 150% do R.M.M.>
€ 550

Preço da refeição € 1,25

Prolong. de
Horário

Compart.
Refeição
/dia - Pais

Comp/.Re
/dia – C.M.

€ 7,50

isentos

€ 1,35

€ 14,00

€ 0,50

€ 0,75

€ 21,50

€ 0,75

€ 0,60

€ 27,00

€ 0,90

€ 0,45

€ 31,50

€ 1,10

€ 0,25

€ 36,00

€ 1,35

Preço da refeição € 1,35

5. Pese o valor de referência fixado para a refeição € 1,35, o seu custo efectivo para o Município
situou-se em 2005/2006 em € 2,12, englobando todos os factores que intervêm na sua
confecção: pessoal, consumo de água, luz, gás, produtos de higiene, limpeza, material de
desgaste, etc., com excepção do equipamento pesado.

(a) Flora Passos 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 a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva,
António Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

PRAZO IP Nº 113/05: -

(09) PRORROGAÇÃO DE

Presente o processo em epígrafe no qual foi apresentado um

requerimento registado na Secção de Expediente Geral sob o nº 6878, em 4 de Maio de 2006, em
que é designadamente pedida a prorrogação do prazo para conclusão das obras a levar a efeito
no lote 14 do loteamento da Quinta Velho, Santa Marta de Portuzelo, cujo termo se alcançaria
no próximo dia 10 do mês de Agosto de 2007, com fundamento em várias indefinições que
prejudicaram o normal andamento do processo. A Câmara Municipal, apreciadas as
circunstâncias apresentadas deliberou prorrogar por mais 18 meses o prazo fixado nas
condições de arrematação aprovadas por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em
sua reunião de 10 de Março de 2004. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vítor
Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, António Carvalho Martins, Mário Guimarães e
Regina Bezerra. (10)

PROCESSO DE CANDIDATURA AO PROGRAMA SOLARH: - ROSA

DE LIMA AGUIAR DOMINGUES E OUTRA: -

Presente o processo indicado em título,

relativo a uma candidatura ao programa SOLARH-Programa de Apoio Financeiro Especial
para a Realização de Obras de Conservação e de Beneficiação em Habitações Devolutas
apresentada por Rosa de Lima Aguiar Domingues e Outra e relativa ao prédio sito no Lugar do
Casal, Freguesia de Vilar de Murteda, e acerca do qual foi prestada a informação que
seguidamente se transcreve:- “1. – O projecto foi elaborado pela DPUP com o objectivo de apoiar a

reabilitação do edifício através de uma candidatura ao programa SOLARH – Programa de Apoio
Financeiro Especial para a Realização de Obras de Conservação e de Beneficiação em Habitações
Devolutas – de acordo com o disposto no DL – 39-2001, de 09 de Fevereiro. 2- As obras propostas estão
isentas de licença ou autorização, de acordo com as alíneas a) e B) do artº 6º do RJUE, uma vez que se
trata de obras de conservação e de reabilitação que não implicam a modificação da estrutura resistente, da
cércea, das fachadas e da forma do telhado. 3 – A intervenção proposta é composta pelas obras
consideradas prioritárias para conferir à habitação as condições mínimas de segurança, habitabilidade e
salubridade. 4 – A proposta enquadra-se nas disposições regulamentares definidas pelo PDM de Viana do
Castelo, bem como nas disposições regulamentares definidas pela proposta de revisão do PDM de Viana do
Castelo. 5 – Relativamente ao custo da obra, foi feita colheita de orçamentos por parte do requerente, tendo
sido escolhida a proposta mais vantajosa no valor de 11.971,16 euros (IVA incluído à taxa de 5%),
correspondendo este valor aos trabalhos considerados prioritários que irão ser financiados, sob a forma de
empréstimo sem juros, pelo INH. 6 - Propõe-se a aprovação do projecto, do relatório técnico e do
orçamento da presente candidatura nas condições supra mencionadas.” A Câmara Municipal, face ao
teor da transcrita informação, deliberou aprovar, nos termos do disposto no Decreto-Lei nº
39/2001, de 9 de Fevereiro, o projecto da intervenção, o relatório técnico e orçamento da
candidatura ao programa SOLARH das obras atrás indicadas, no valor de 11.971,16 € (IVA
incluído à taxa de 5%), e que irão ser financiados sob a forma de empréstimo sem juros a
conceder pelo Instituto Nacional de Habitação (INH). Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva,
José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, António Carvalho Martins,
Mário Guimarães e Regina Bezerra.

(11) CONTA DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS

MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO RELATIVO AO PERÍODO DE 2004 –

JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS: -

Foi presente o ofício da Direcção Geral do

Tribunal de Contas, nº 2180 de 06 de Fevereiro corrente, relativo ao processo nº 2138/2004DVIC.2, pelo qual é transmitida informação técnica sobre a qual solicitam a prestação de
esclarecimentos, matéria esta que foi objecto de deliberação tomada pelo Conselho de
Administração dos Serviços Municipalizados na reunião extraordinária realizada no dia 15 de
Fevereiro corrente e já transmitida ao Tribunal de Contas através do ofício nº 35 GAP/07 de 22
de Fevereiro corrente. A Câmara Municipal, depois de detida análise desta questão deliberou
aprovar o teor dos esclarecimentos apresentados pelo Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados, relativamente às diferenças detectadas entre o Balanço e as Reconciliações
Bancárias do ano 2004, bem como aprovar ainda o resumo de fluxos de caixa e fluxos de caixa
corrigidos, transcritos na sobredita acta da reunião do Conselho de Administração. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva,
António Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

ORÇAMENTAIS:-

(12) 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
02
02
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
05

Económica

Designação (Económica ou Plano)

020115
Prémios, condecorações e ofertas
020225
Outros serviços
070107
Equipamento de Informática
070108
Software informático
020107
Vestuário e artigos pessoais
020220
Outros trabalhos especializados
07010406
Captação e distribuição de água
07010408
Sinalização e trânsito
0703030702
Rede viária Municipal – Obras
07030310
Arranjos praias
07030399
Outros
020115
Prémios, condecorações e ofertas
020220
Outros trabalhos especializados
070101
Terrenos
0701030201
Bibliotecas
0701030202
Museus
07010305
Escolas
020220
Outros trabalhos especializados
Total de Aumentos/Diminuições:

Dotação Actual
42.000,00
350.554,00
348.000,00
265.000,00
4.500,00
70.000,00
1.889.669,52
185.000,00
1.760.000,00
587.042,27
77.220,24
25.000,00
1.167.000,00
260.000,00
358.000,00
359.451,24
1.705.252,22
299.000,00
185.000,00

Número3
Aumentos

Diminuições

1.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00

5.000,00
75.000,00
60.000,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
25.000,00
185.000,00

Tipo de Modificação: AOR - ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA
Número: 1
Dotação Actual Aumentos
Orgânica Económica
Plano
Designação (Económica ou Plano)
06030101
06030102
06030103
0603010501
0603010502
0603010503
10030101
1003010501
1003010502
1003010503
Total de Aumentos/Diminuições

Fundo de Equilíbrio Financeiro
Fundo Social Municipal
Participação Fixa do IRS
Fundo Geral Municipal
Fundo de Coesão Municipal
Fundo de Base Municipal
Fundo de Equilíbrio Financeiro
Fundo Geral Municipal
Fundo de Coesão Municipal
Fundo de Base Municipal

Tipo de Modificação: APA - ALTERAÇÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES
Dotação Actual
Orgânica Económica
Plano
Designação (Económica ou Plano)
04
04
04

020220
020220
020220

2007 A 47
2007 A 48
2007 A 49

Expressão Dramática
Iniciação Inglês
Iniciação Francês
Total de Aumentos/Diminuições

070101
07010408
0703030702
0701030201
07030310
0701030202
070107
07010305
07010406
07010406
07030399
07030310
07030399
070108

2002 I 100
2002 I 116
2002 I 138
2002 I 139
2002 I 166
2002 I 7
2002 I 21
2002 I 3
2003 I 17
2003 I 17
2004 I 25
2006 I 24
2007 I 24
2007 I 27

471.124,00

1.177.811,00

Número:3
Aumentos

Diminuições
30.000,00
20.000,00
25.000,00
75.000,00

30.000,00
160.000,00
15.000,00

Tipo de Modificação: API - ALTERAÇÃO DO APLANO DE INVESTIMENTOS
Dotação Actual
Orgânica
Económica
Plano
Designação (Económica ou Plano)
04
03
03
04
03
04
02
04
03
03
03
03
03
02

Diminuições
458.268,00
89.269,00
159.150,00

6.089.157,00
1.186.145,00
2.114.677,00
458.898,00
458.898,00
193.776,00
193.776,00
54.013,00
54.013,00
3.893.826,00
305.932,00
305.932,00
129.184,00
129.184,00
36.008,00
36.008,00
1.177.811,00

Número: 3
Aumentos

Aquisição de terrenos
240.000,00
10.000,00
Prevenção e Segurança Rodoviária
180.000,00
Inserções às Estradas Nacionais-Melhorias
25.000,00
30.000,00
Biblioteca Municipal
358.000,00
Valorização Ambiental de Praias
360.283,68
Museu do Traje
92.000,00
5.000,00
Equipamento Informático
73.000,00
60.000,00
Remodelação Ampliação Escolar Chafé-Igreja
280.000,00
Requalificação sist. Abastecimento freguesias
100.000,00
25.000,00
Rede de Abastec. Águas Deocriste G.Lima
75.000,00
5.000,00
Miradouros Vale Lima – Cardielos/Deocriste
47.220,24
5.000,00
Arranjo envolvente ao Forte Castelo Velho
81.299,44
Torre de Vigia de Stª. Luzia
15.000,00
Portais – Serviços On Line
170.000,00
Total de aumentos/diminuições 140.000,00
Total Geral … … … … … … … … … … … … .… 1.502.811,00

Diminuições
60.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00

25.000,00

5.000,00
5.000,00
140.000,00
1.577.811,00

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes a Vice-Presidente da Câmara e
os Vereadores José Maria Costa, Luís Nobre, Carvalho Martins e Regina Bezerra.

(13)

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CMVC E A JUNTA DE FREGUESIA DE
SANTA MARIA MAIOR: -

Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta de

protocolo que seguidamente se transcreve: - “ PROPOSTA -

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
DO CASTELO E A JUNTA DE FEGUESIA DE SANTA MARIA MAIOR
Constitui objecto do presente protocolo estabelecer um processo de cooperação entre a CMVC e
a JF de Santa Maria Maior, para a realização de trabalhos de controlo, limpeza e manutenção
dos sanitários de Santa Luzia, de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2007.

A CMVC comparticipa no montante de 7.000 Euros para as despesas com recursos humanos e
materiais de limpeza e higiene, a ser pago em duodécimos.
A JF de Santa Maria Maior garante o controlo e a limpeza dos sanitários de Santa Luzia, nas
seguintes condições:
a) Meses de Outubro a Junho – Sábados, Domingos e Feriados das 10.00 horas às 12.00 horas e
das 13.00 horas às 17.00 horas;
b) Meses de Julho, Agosto e Setembro – Aberto diariamente das 8.00 horas às 20.00 horas,
encerrando às segundas – feiras.

(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 presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora
Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, António
Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

(14) PROTOCOLO DE INSERÇÃO,

EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, JARDINAGEM E ESPAÇOS VERDES
ENTRE A CÂMARA MUNIICPAL DE VIANA DO CASTELO E A JUNTA DE FREGUESIA
DA MEADELA:-

Pelo Vereador José Maria Costa foi apresentada a proposta de protocolo que

seguidamente se transcreve: - “ PROPOSTA-

PROTOCOLO DE INSERÇÃO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
JARDINAGEM E ESPAÇOS VERDES ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE
VIANA DO CASTELO E A JUNTA DE FREGUESIA DA MEADELA
Entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Junta de Freguesia da Meadela, celebra-se o
seguinte protocolo de colaboração:

C LAUSULA I
Compete à Câmara Municipal de Viana do Castelo:

1. Apoiar com meios técnicos e equipamentos do Horto Municipal, as actividades de
formação e ocupação profissional do curso;
2. Colaborar financeiramente com uma verba mensal de 1.300 Euros, de Janeiro até
Dezembro de 2007, para as despesas de aquisição de meios de protecção individual,
gestão e coordenação das acções da Junta de Freguesia;
3. Promover a articulação desta formação com outras acções a acordar com o Horto e / ou
Serviços Municipalizados;

C LAUSULA II
Compete à Junta de Freguesia da Meadela:
1. Coordenação geral, controlo da assiduidade, organização da programação dos
beneficiários das acções de inserção e ocupação profissional;
2. Apresentação de um relatório trimestral das acções desenvolvidas no âmbito das acções
ou actividades a desenvolver;
3. No âmbito deste protocolo, a Junta de Freguesia vai apoiar e animar as acções de
tempos livres dos jovens do Bairro do IGAPHE.

(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 presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Flora
Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva, António
Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

(15) REDEFINIÇÃO DOS VALORES

DOS SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INSTALAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS DO PETRÓ LEO:-

Por proposta do Vereador Luís Nobre, a Câmara Municipal

deliberou, ao abrigo das competências previstas no nº 6 do artº 13, e no nº 3 do artº 14º, ambos

do Decreto-Lei nº 267/02, de 26 de Novembro revogar a deliberação que, acerca do assunto em
título, tomou na reunião do dia 11de Outubro de 2006, e em sua substituição aprovar os
seguintes montantes dos seguros de responsabilidade civil dos empreiteiros encarregados da
execução dos trabalhos de construção civil necessários à instalação de depósitos de
combustíveis, usando para isso os escalões previstos no artº 43-A da Tabela de Taxas e Licenças
e estabelecendo uma relação proporcional entre as capacidades máximas em cada escalão e o
valor do capital seguro.
Escalão
Capacidade do Depósito (em m3)
Montante do Seguro
1
1.350.000 €
100 = C< 500
2
270.000 €
50 = C < 100
3
135.000
€
10 = C < 50
4
C< 0
27.000 €
Esta deliberação foi tomada por unanimidade, estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Vítor Lemos, Luís Nobre, Ana Margarida Silva,
António Carvalho Martins, Mário Guimarães e Regina Bezerra.

PROFERIDOS NO USO DOS PODERES DELEGADOS:-

(16) DESPACHOS

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. (17)

PÚ BLICO:-

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO

Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao

público, não se tendo registado qualquer intervenção.

MINUTA:-

(18) APROVAÇÃO DA ACTA EM

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 presentes o

Presidente da Câmara e os Vereadores Flora Passos Silva, José Maria Costa, Luís Nobre, Vitor
Lemos, Ana Margarida Silva, António Carvalho Martins, Mário da Cunha Guimarães e Regina
Bezerra. 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.

