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ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
23 DE JULHO DE 2015:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e três dias do mês de Julho do ano
dois mil e quinze, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a
Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente da Câmara e
com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro Lemos, Ana Margarida Rodrigues
Ferreira da Silva, Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva,
Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Helena Cristina Mendes Marques e
Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou a Chefe de Divisão Administrativa e de
Recursos Humanos, Hirondina Machado. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam
destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta a reunião pelas quinze horas
registando-se a falta do Vereador Francisco Manuel Marques Franco, por se encontrar a
presidir ao júri da PAP (prova de aptidão profissional) do curso de design, que se
considerou justificada. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O Presidente da
Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscrever-se
para usar da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado para o facto
de nos termos legais este período ter a duração máxima de 60 minutos, tendo-se inscrito
os Vereadores Ilda Figueiredo, Helena Marques e Eduardo Teixeira. INTERVENÇÃO DO

PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO -

No dia 10 de

Julho, o Presidente da Câmara Municipal recebeu a delegação de atletas de Viana do Castelo que

participaram nos jogos Náuticos do Atlântico 2015, que decorreram em Orio, no País Basco. No dia 11
de Julho, o Executivo Municipal esteve presente na inauguração da Avenida do Divino Salvador, na
freguesia de Portela Susã, obra de reorganização viária da envolvente do cemitério da igreja paroquial
e do centro paroquial. No dia 12 de Julho, o Executivo Municipal de Viana do Castelo participou na
inauguração do novo relvado sintético do Campo Desportivo de Chafé. A obra, orçada em cerca de
240 mil euros e financiada por fundos comunitários, através do ON 2, foi apoiada pela autarquia, e
integra o Plano de Desenvolvimento Desportivo do Município de Viana do Castelo. No dia 13 de Julho,
o Presidente da Câmara esteve presente numa reunião em Lisboa com a Autoridade de Gestão do
POVT para análise das candidaturas em curso da CIM Alto Minho e da Polis litoral Norte. Neste dia o
Presidente inaugurou a exposição comemorativa "Manuela Machado 20 anos campeã" que integra as
comemorações dos 20 anos sobre a vitória desta atleta no Campeonato do Mundo de Gotemburgo.
No dia 14 de julho, o Presidente da Câmara e a Vereadora da Cultura receberam os dois alunos do 122
ano do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior que vão recriar o itinerário seguido por Frei
Bartolomeu dos Mártires na sua viagem a Trento, onde participou no célebre Concílio, para entrega
dos bilhetes de comboio adquiridas pelo Município para o efeito. A Câmara Municipal de Viana do
Castelo tem patente, até final de Julho, no Espaço Linha Norte do Estação Viana Shopping, a exposição
coletiva "Pintura Contemporânea da Coreia do Sul", comissariada por Fernando Magalhães. No dia 16
de julho, o Presidente da Câmara Municipal reuniu em Lisboa com o Secretário de Estado da
Solidariedade e Segurança Social sobre o CAO do Cabedelo da APPACDM . De 17 a 19 de Julho, realizouse no Clube de Ténis de Viana uma eliminatória da Taça Davis, entre Portugal e Finlândia, consagrando
a equipa portuguesa numa verdadeira festa do ténis. No 18 de Julho, o Presidente da Câmara esteve
presente na inauguração das novas instalações da polícia marítima e na abertura da exposição de
encerramento das comemorações dos 500 anos do nascimento do Frei Bartolomeu dos Mártires, no
Convento de S. Domingos. Neste dia, também decorreu a abertura da Feira do Livro, no Jardim
Público. No dia 19 de Julho, realizou -se no navio Gil Eannes, a receção às entidades que presidiram á
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cerimónia de abertura do Campeonato Europeu de Laser Radial, com desfile das delegações de atletas
que participam até 25 de julho neste evento desportivo organizado pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo e pelo Clube de Vela de Viana do Castelo e conta com a participação de 318 velejadores de
31 países, 24 dos quais europeu e sete africanos, asiáticos e americanos. No dia 20 de julho, o
Presidente da Câmara e o Vereador Luís Nobre reuniram com representantes da empresa
Nexans/Essex, onde foram informados pela administração da decisão do Board Internacional da
decisão de encerramento desta unidade industrial. No 22 de Julho, o Presidente da Câmara participou
na reunião do Conselho de Concertação Territorial, que se realizou em Lisboa no Palácio Foz com a
presença do Primeiro Ministro, onde foram abordados o ponto de situação do Portugal 2020, as
delegações de competências nos municípios nas áreas da saúde, educação e cultura e o financiamento
futuro das autarquias locais. Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo
(SMSBVC) obtiveram a certificação do sistema de segurança alimentar (ISO 22000) para o produto de
água de consumo humano, na zona de abastecimento de Barroselas. Esta distinção, concedida pela
APCER, junta-se à renovação dos sistemas de gestão já certificados de Qualidade, Ambiente e
segurança e saúde no trabalho. (a) José Maria Costa.". 2. RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:-

O

Presidente da Câmara distribuiu, para conhecimento e devidos efeitos, por todo o
Executivo expediente relativo ao ponto 15 da ordem de trabalhos. 3. Voto de Pesar - Pelo
Presidente da Câmara foi proposto um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Artur
Cardoso, da Associação dos Dadores de Sangue de Viana do Castelo, que deverá ser
transmitido à farrúlia e à Associação. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade
aprovar o referido voto de pesar. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA

FIGUEm.EDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. ENVC Informou que o PCP apresentou na Assembleia da República um projecto de resolução
no sentido de os ENVC voltarem a ser uma empresa pública. Disse ainda que espera que

após as próximas eleições haja condições para voltar a nacionalizar os ENVC. Considera
que o que está a acontecer é um crime económico, um crime contra o Estado. 2.
CABEDELO - Referiu que as obras tem sido muito complicadas. O acesso das pessoas é

muito difícil, não entendendo que tipo de obra é aquela uma vez que a primeira parte
ficou igual ao que estava antes, com excepção da pedra. Disse que gostava de ter acesso
ao projecto. O Presidente da Câmara informou que a Sociedade Polis Litoral está a fazer
obras neste momento e que as mesmas estão ligadas ao financiamento comunitário, cujo
calendário o Município não domina. Disse ainda que as obras ao abrigo de candidaturas
que estão em curso deveriam terminar até 30 de Julho, nos termos do regulamento do
programa de financiamento. Por outro lado em algumas obras tem ocorrido
circunstancias que não dominamos, às vezes ligadas a achados arqueológicos, mais
pedra do que indicavam as sondagens, etc. Estas obras nas praias estão a ocorrer em
todo o país, tal como é do domínio público, mas o calendário dos financiamentos não se
compadecem com os problemas dos utentes das praias. Entregou uma planta com a
explicação das obras que estão a desenvolver e qual o resultado final com um murete
onde as pessoas poderão sentar tal como até agora. (terá uma altura de 45cm tal como
acontecia anteriormente). Quando for lançado o novo quadro comunitário a CMVC irá
tentar terminar o projecto do Cabedelo. Já sensibilizou os empreiteiros para
minimizarem os transtornos aos utentes da praia. 3. ARRANJO/LIMPEZA DA VIA
ENVOLVENTE, FOSSO E ACESSOS AO CASTELO SANTIAGO DA BARRA - Referiu que a

zona envolvente do Castelo Santiago da Barra é uma zona muito visitada e dá má
imagem de Viana do Castelo o estado de degradação existente. Não sabe se é
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responsabilidade da autarquia mas tem que haver uma atuação desta, seja limpando,
seja sensibilizando quem de direito. O Presidente da Câmara informou que coexistem
áreas do domínio público e áreas portuárias pelo que irá sensibilizar a entidade
competente. No que concerne ao domínio público tomou nota do reparo tendo em vista
a resolução do problema. 4. OBRAS NOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS DA PRAIA NORTE Referiu que levantou há tempos a questão do fibrocimento, questionando agora se o
mesmo vai ser retirado. O Presidente da Câmara informou que está a terminar a
empreitada de substituição da cobertura de fibrocimento nas escolas e que de seguida
será feita a substituição nos restantes edifícios incluindo o da Praia Norte. 5. ESTATUTO
DO DIREITO DA OPOSIÇÃO - Referiu que até ao fim de Março deveria ter sido mandado

o Relatório, o que até agora ainda não aconteceu. Deu como exemplo a proposta de
regulamento dos horários do comércio local que foi publicitada sem que houvesse
previamente um debate. A Oposição tem direito a opinião, à pronúncia, e o seu estatuto
não tem sido cumprido. O Presidente da Câmara informou que logo que possível irá dar
a informação pretendida. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA MARQUES:- A
Vereadora Helena Marques abordou os seguintes assuntos:- 1. ESSEX - Questionou o
Presidente da Câmara se sempre tinha havido reunião com a empresa Essex. O
Presidente da Câmara informou que já houve uma reunião com a Administração que
deu conhecimento dos problemas financeiros da empresa e que pretendem encerrar
definitivamente em Março, estando em negociações com os sindicatos fechados. A
empresa está a tentar arranjar condições para a colocação dos trabalhadores em outras
empresas. 2. QUESTÕES COLOCADAS - Perguntou se os assuntos que abordou na ultima

reunião camarária já tinham resposta, uma vez que até ao momento não recebeu
qualquer resposta às mesmas. 3. PIZARIA DOLCE VIANNA - Congratulou-se com o
reconhecimento obtido como a melhor piza num concurso realizado a nível nacional. 4.
OBRAS CABEDELO - Referiu que as obras não deixam indicação nos acessos de como sair

do espaço, questionando se existe sustentabilidade técnica para as opções escolhidas. 5.
ARRAIAL FESTAS AGONIA- Questionou se este ano vai haver arraial nas festas d' Agonia.
6. AMIANTO NA ESCOLA FREI BARTOLOMEU MARTIRES - Questionou se o problema já

foi resolvido. 7. APPACDM - Questionou se já houve algum desenvolvimento no
processo. O Presidente da Câmara informou que a Segurança Social cancelou um
despacho emitido e que o Secretario de Estado está disponível para retomar este assunto,
pelo que estima ter em breve mais informação. 8. RELATÓRIO DOS PODERES
DELEGADOS - Questionou sobre qual a data de entrega do documento solicitado pelo

Vereador Marques Franco na ultima reunião camarária. INTERVENÇÃO DO

VEREADOR EDUARDO TEIXEmA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os
seguintes assuntos:- 1.ADESÃO AO PROGRAMA DESCENTRALIZAÇÃO COMPETÊNCIAS Referiu-se à adesão ao programa de descentralização de competências nas áreas da
cultura, saúde e educação, questionando se este assunto devia ser discutido na reunião
do Executivo, uma vez que apenas foi discutida a parte da educação. O Presidente da
Câmara referiu que existem 34 municípios que assinaram contratos assim como uma
CIM (Aveiro), num universo de 308 municípios portugueses. Disse ainda que os
municípios do Alto Minho não estão satisfeitos com os acordos no âmbito da educação,
pretendem também ter mais dados relativamente aos meios financeiros, pelo que é uma
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matéria pouco pacífica. Entende que devem ver como corre com os municípios piloto. 2.
ESTATUTO DA OPOSIÇÃO - Referiu que entende que o Estatuto não está a ser cumprido

e tem a noção de que não há convites aos vereadores da oposição para os eventos. Já
levantou a questão da inexistência do relatório a que se refere o Estatuto. 3. VOTO DE
LOUVOR - DOLCE VIANNA - Referiu que gostava de apresentar um voto de louvor atenta

a distinção da pizaria Dolce Vianna, conhecida por Dolce Vita. O Presidente da Câmara
informou que já felicitou o proprietário do estabelecimento comercial. 4. TAÇA DAVIS E
DE VELA - Deu registo positivo aos referidos eventos. ORDEM DO DIA:- Presente a

ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes
resoluções:- (01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A Câmara
Municipal deliberou remeter a aprovação da acta da reunião de 9 de Julho corrente para
a próxima reunião camararia. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva,
Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Ilda
Figueiredo. (02) APOIO AO TEATRO DO NOROESTE - CDV - ESCOLA DE VERÃO

PARA ACTORES:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -APOIO AO TEATRO DO NOROESTE -

CDV - ESCOLA

DE VERÃO PARA ACTORES - O Teatro do Noroeste - CDV, companhia profissional de teatro residente
no Teatro Municipal Sá de Miranda, não obteve apoio nos últimos concursos de apoio às artes
lançados pela DGArtes, aguardando resposta ao recurso que instruiu para a Presidente da Comissão
de Apreciação de Candidaturas do Concurso de Apoio Directo. Atendendo a que a Escola de Verão
para Actores está programada há vários meses, de forma a garantir a presença de profissionais, da

craveira de João Mota. Guillerme Heras, Olga Roriz, Antonio Simón e Alexandra Moreira da Silva, e
não havendo qualquer resposta da DGArtes, até à presente data, propõe-se o apoio de 20.000€ (Nº
de compromisso: 3257) ao Teatro do Noroeste - CDV para suportar as despesas decorrentes da Escola
de Verão para Actores. Acrescenta-se que o Teatro do Noroeste - CDV suspendeu toda a sua
programação, prevista para o 22 semestre de 2015, em virtude da indefinição acerca dos prazos de
resposta ao recurso. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (03)

VIANAFESTAS - APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE NOSSA SRA. D,
AGONIA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - VIANA FESTAS - APOIO PARA REALIZAÇÃO DAS

FESTAS D'AGONIA - A VianaFestas é a associação promotora das Festas de Nossa Senhora d'Agonia,

que em 2015 se realizam de 20 a 23 de Agosto. Estas festas, reconhecidas nacional e
internacionalmente, atraem milhares de pessoas e constituem o ponto mais alto das Festas e
Romarias do Norte de Portugal, sendo ainda um espaço de concretização de negócio e de
desenvolvimento económico para o comércio local. Dada a relevância das Festas de Nossa Senhora
d' Agonia, propõe-se a transferência à VianaFestas, numa primeira fase, de 100.000€, (Compromisso
nº 3256) destinados à preparação das mesmas. Mais proponho que acresça, ainda, a este apoio, a
transferência da exploração do terrado, no período de 4 a 30 de Agosto, bem como a disponibilização
do apoio logístico do Armazém de Festas, da D.C.M., da D.E.T.E, e da D. S.U. e dos materiais
necessários à montagem do Cortejo Etnográfico, da Festa do Traje e Serenata . (a) Maria José
Guerreiro.". A

Vereadora Helena Marques solicitou que lhe fossem facultados os mapas

de receita da VianaFestas e referiu-se ao comunicado relativo ao aluguer de cadeiras. A
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Vereadora Maria José Guerreiro referiu que apenas há a receita das bancadas e agora os
donativos ligados à exploração do aluguer de cadeiras. A ideia é não pernútir que
privados explorem os espaços públicos com o aluguer de cadeiras. Realçou a mais valia
que é a existência de um regulamento que trata esta matéria. A Câmara Municipal
deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida
Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Ilda
Figueiredo. (04) IPSS 'S - APOIO PARA OBRAS:- Pela Vereadora Ana Margarida
Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

IPSS's -

APOIO PARA OBRAS - O Centro Social e Paroquial de Vila de Punhe é uma IPSS com 34 anos de

existência e que integra as seguintes respostas sociais: Creche, Jardim-de-Infância, CATL e mais
recentemente SAD. Neste momento, em que está a atravessar um período de diversas dificuldades,
necessita de realizar obras que lhe são exigidas para efeitos de obtenção de licença de utilização do
edifício. Por outro lado, o Centro Social e Paroquial Senhor do Socorro, com as valências Jardim-delnfân~ia

e Centro de Convívio, realizou, recentemente, obras de beneficiação para garantir a

segu rança do Jardim Infantil Bom Pastor, fundado em 1975, mas cujas atuais instalações foram criadas
de raiz em 1992. Assim, e na sequência de ped idos formu lados a est a Câmara M unicipal e após
avaliação relativamente à importância destas respostas sociais, propõe-se a at ribuição dos seguintes
subsídios que permitam àquelas IPSS's suportar os custos referidos:- - 5.000,00€ ao Centro Social e
Paroquial de Vila de Punhe (Compromisso Financeiro n.º 2015/3259); e - 10.000,00€ ao Centro Social
e Paroquial Senhor do Socorro (Compromisso Financeiro n.º 2015/3260). (a) Ana Margarida Silva ." . A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor

Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Helena Marques e Ilda Figueiredo. (OS)

APOIO À BENEFICIAÇÃO DE

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - MEDIDA 2:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO ABENFICIAÇÃO
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - TRANSFERÊNCIA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA E ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS MEDIDA 2 - No quadro do exercício das suas

competências A Câmara Municipal desenvolve uma política

de apoio à construção/beneficiação e apetrechamento de equipamentos desportivos, por parte de
Juntas de Freguesia e de Clubes e Associações, sendo que o apoio às associações está integrado no
quadro geral de apoio ao Associativismo Desportivo- Medida 2. A Câmara Municipal recebeu diversas
solicitações de apoio, quer das Juntas de Freguesia, quer de Associações Desportivas para proceder
à execução de obras de beneficiação de instalações existentes, bem como de reforço do seu
apetrechamento. Analisados os mesmos e tendo presente a necessidade de se aproveitar o período
do "defeso desportivo" para a sua execução, de forma a minimizar os constrangimentos causados,
proponho a atribuição dos seguintes apoios:

JUNTAS
FREGUESIA/ASSOCIAÇÕES/CLUBES

OBRA

APOIO

Compromisso

nº

Vila Fria 1980

Projeto de
Remodelação
Complexo
Desportivo Vila
Fria (1ª Fase)

17.500,00
€

3.249

Associação Desportiva e Cultural de
Neiva

Apoio Obras
Beneficiação e
Atividades
Desportivas

5.500,00€

3.251

A concretização deste apoio será feita através da celebração de protocolo específico. (a) Vítor
Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação

foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores
Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Helena Marquesellda Figueiredo. (06) TARIFÁRIO DE UTILIZAÇÃO - PARQUE DE
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ESTACIONAMENTO DO CAMPO O, AGONIA:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - TARIFA DE

UTILIZAÇÃO - PARQUE ESTACIONAMENTO DO CAMPO D'AGONIA (PECA) - Dada a necessidade de

aprovação de um tarifário que permita a utilização do PECA, a Câmara Municipal promoveu a consulta,
junto de um conjunto de atores da cidade - Executivo da União e Freguesias de Viana do Castelo
(Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela, Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC) e
Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT), tendente a obter o seu melhor
entendimento sobre um possível tarifário a praticar e que melhor servisse o interesse de todos. Não
menos relevante, foi a análise de outros instrumentos da mesma natureza em prática num conjunto
de Municípios de igual e superior dimensão, bem como de outras entidades públicas que, em muito,
contribuíram para a proposta a apresentar. Assim, em resultado desse trabalho prévio e da intenção
política do Executivo Municipal, proponho a aprovação do tarifário a aplicar com a reabertura do
PECA.
TARIFÁRIO DE UTILIZAÇÃO DO PECA

Tarifário de utilização

Avença Mensal

1!! Hora
52 Período e seguintes (período 15
minutos)
24h/dia (residentes) *
24h/dia
12h/dia (diurna ou noturna)**

€(euros)
Gratuita
0,10
15,00
20,00
15,00

Nota:- valores com IVA incluído
*Anel compreendido entre Rua do Carmo, Av. 25 de Abril, Rua de Monserrate, Largo Porto Seguro,
Campo d' Agonia e marginal
* * Avença válida para os 7 dias da semana
Q

Reduções/Avenças - As avenças integradas em agregados familiares, ou outras situações,
beneficiarão de uma redução de 10% por cada avença emitida até ao limite máximo de 3.

e:> Frotas - as empresas beneficiarão de uma redução de 10% por cada grupo de 5 viaturas

Q Por razões de interesse publico, nomeadamente da ocorrência de determinados eventos ou ações

relevantes, a Câmara Municipal poderá estabelecer períodos de isenção para os utilizadores do
PECA.
(a) José Maria Costa." . O

Vereador Eduardo Teixeira referiu que entende que é mais um

equipamento que vai custar muito ao Município. Exige um modelo de funcionamento
para o PECA e não apenas o valor das tarifas. Não tem qualquer documento de suporte
que permita saber o quanto vai custar aos munícipes. O parque lowcost não tem
necessariamente que dar prejuízo, pode também dar lucro. Todos os tarifários tem que
vir a reunião do executivo e não quer crer que o parque vai dar prejuízo, pelo que os
1088 lugares tem que gerar receitas. Quer saber quanto assume de receitas e despesas a
CMVC. Para já sabemos as despesas e não quer crer que a CMVC vá fazer dumping com
os preços dos acessos ao parque. Exige saber os custos que a autarquia terá pela
exploração do espaço. A Vereadora Ilda Figueiredo referiu que o estacionamento é um
problema que nos tem afligido ao longo dos anos. Existiram um conjunto de decisões
erradas e agora há inversão do caminho de privatização do estacionamento. Continua a
faltar informação sobre o estacionamento privado e publico. Admite contudo alguma
experimentação atendendo à juventude deste processo mas não prescinde do citado
estudo. Defendeu ainda a discriminação positiva dos residentes nas restantes zonas da
cidade, há semelhança do que se propõe para os residentes no anel a que se refere a
proposta. O cartão de residente deve poder ser instrumento desta descriminação
positiva. Entende ainda que esta proposta de tarifário deve ser completada com a
alteração do tarifário dos parcómetros. Pede que o estudo seja feito e apresentado ao
Executivo rapidamente uma vez que prevê o protesto dos moradores de outras zonas.
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O Presidente da Câmara informou que a VianaPolis tinha um estudo de mobilidade que
previa aumentar o número de lugares de estacionamento na zona histórica da cidade.
Procurou-se identificar um conjunto de âncoras no centro histórico, quer para os
moradores, os movimentos pendulares relativos às actividades profissionais, pelo que
surgiram os parques de estacionamento da avenida e depois do Afonso IIl e do antigo
Mercado. O PECA quando foi pensado tinha na sua envolvente uma instalação
industrial - os ENVC - vários serviços públicos, muito comércio, os movimentos
sanzonais das feiras e das festas. A dimensão foi pensada superior à restante por esses
motivos. Foi sempre definido que este parque teria um tarifário diferenciado atendendo
ao contexto geográfico. Com este parque podemos fazer alguma regulamentação em
função das necessidades. Com esta proposta garante-se aos moradores preços muito
acessíveis para aparcamento das suas viaturas. Este modelo corresponde às
expectactivas que foram criadas para esta estrutura. O estudo da ocupação foi apenas
esboçado, mas pensamos que poderá ter uma ocupação a partir da 1ª hora de 60%, fora
o período das festas. O cenário será de absorver as despesas correntes com o valor do
tarifário, mas só depois de iniciar a exploração é que termos uma visão mais clara. Num
cenário mais favorável podemos começar a absorver o investimento feito para além da
vertente do retorno para a comunidade. Pretende criar condições para que o PECA
cumpra a sua função de apoio aos sectores económicos. Este tarifário deverá vigorar até
ao final do ano de modo a permitir uma análise que será apresentada ao Executivo. A
CMVC irá apresentar o estudo global de estacionamento e de protecção aos residentes,
quer deste anet quer das restantes zonas. A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do
Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira
e Helena Marques. Por último, foram proferidas as seguintes declarações de voto:- A
Vereadora Ilda Figueiredo declarou que votou a favor na base do caracter de experiência
da proposta, a sua avaliação e a vinda à Câmara do estudo global da zona de
estacionamento público pago, na zona dos parcómetros, de forma a dar condições iguais
para os residentes usando para o efeito o cartão de residente. O Vereador Eduardo
Teixeira declara que o PSD se absteve porque a questão do estacionamento é dos pontos
mais sensíveis da cidade de Viana e que merece uma analise global e não casuística, falta
o modelo de gestão mas foi garantido que o modelo económico (expectativa) será que as
receitas cobrem as despesas correntes e que se fará uma analise até 30 de Dezembro. Por
isso altera o sentido de voto de contra para a abstenção. ALTERAÇÃO DA

ORDENAÇÃO DOS PONTOS DA ORDEM DE TRABALHOS:- o Vereador Eduardo
Teixeira, alegando a necessidade de regressar a Lisboa para participar no plenário da
Assembleia da República solicitou a alteração da ordenação dos pontos, de modo a ser
de seguida discutido o ponto 12, tendo o Presidente da Câmara consentido na referida
reorganização da ordem de trabalhos, pelo que o referido ponto passará a ser o ponto 7
da ordem de trabalhos e os seguintes serão renumerados em sequência. (07) ANÁLISE

DO

PROJETO

DE

REGULAMENTO

MUNICIPAL DOS

HORÁRIOS

DE

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO - PROPOSTA DO PSD:-
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O Vereador Eduardo Teixeira referiu que este projecto de regulamento deveria ter
vindo ao Executivo Municipal e só depois ter ido a consulta pública. Disse ainda que
lhe parece que não se adequa à realidade e dá o exemplo dos cafés que servem os
pescadores e que agora não vão poder abrir conforme tem acontecido. O assunto é
muito sensível e está em causa a actividade comercial e a dinâmica da cidade. Também
contesta o encerramento das lojas de conveniência designadamente as dos postos de
combustíveis. Há que ter uma preocupação de equilíbrio entre os residentes e os
utilizadores e propõe a apreciação por rua. A Vereadora Ilda Figueiredo acha que
existe um procedimento que não foi o mais correcto, não sabia que o documento
estava em discussão pública. Não entendeu varias coisas, como seja a não previsão da
audição das Freguesias. O Vereador Luís Nobre referiu que entende que a consulta
pública é um acto de abertura do órgão ao exterior, a CMVC elaborou uma proposta,
colocou-a no Diário da República, no site, foram consultadas muitas entidades e será
apresentado um relatório relativo à pronúncia por parte do público e demais
entidades. O documento é uma intenção, da audição dos interessados resultará um
documento que será presente à reunião do Executivo. A Vereadora Ilda Figueiredo
protestou contra o acto do Vereador Luís Nobre por este não ter remetido para os
vereadores da oposição o documento ao abrigo do artigo 6° do Estatuto da Oposição.
O Vereador Eduardo Teixeira disse que o que está em causa são as gaffes do
documento designadamente os cafés que não podem servir os utentes, os horários das
discotecas desfasados da realidade, as áreas de conveniência. Disse ainda que
considera que o processo foi mal conduzido desde o início. O Presidente da Câmara

disse que faz parte da vida democrática o calor deste debate. Decorrente da lei o
executivo agiu, regulamentando uma actividade. Foi feito o enriquecimento de uma
proposta base com o contributo dos utentes e do público do que resultará um
documento mais claro, em que toda a gente se reveja. Não houve intenção de
menosprezar ninguém, apenas construir um documento mais adequado às
necessidades. O Vereador Luís Nobre disse que este documento é o resultado da
desregulamentação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais,
pelo que houve a necessidade de adequar o funcionamento dos estabelecimentos com
o descanso dos residentes. O Presidente da Câmara deu por encerrada a discussão
deste ponto da ordem de trabalhos. AUSÊNCIA DE VEREADOR:- Quando os
trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. (08) ROMARIA

DA SRA D, AGONIA - CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-ROMARIA
DE NOSSA SENHORA D'AGONIA- CONDICIONAMENTOS DO TRÂNSITO - No período das Romaria de Nossa Senhora

D' Agonia torna-se necessário proceder a alterações da Postura de Trânsito e do Regulamento de
Estacionamento de Veículos, decorrentes da realização dos tradicionais festejos, Procissão Solene,
Procissão ao Mar, Cortejo da Mordomia, Cortejo Etnográfico e instalação de equipamentos de recreio no
Campo d' Agonia. No sentido de se manterem os itinerários livres de circulação e de estacionamento, em
colaboração com a PSP, as alterações a introduzir, ao abrigo do Artigo 6º da Postura de Trânsito de Viana
do Castelo, são as seguintes:
•

Avenida Campo do Castelo, das 21.30 horas do dia 10 às 00.00 horas do dia 26 de Agosto, a faixa
do lado nascente terá dois (2) sentidos de trânsito e a faixa do lado poente será proibido o trânsito;
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•

Alameda João Alves Cerqueira, das 21.30 horas do dia 10 às 00.00 horas d
faixa do lado norte terá dois (2) sentidos e a faixa do lado sul será proibido o trânsito, sendo,
também, proibido o trânsito no arruamento poente da Praça Marques Júnior;

•

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, de 12 a 19 de Agosto, das 07.00 horas às 11.00 horas,
será condicionado o trânsito;

•

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, de 18 a 19 de Agosto, das 20.00 horas às 02.00 horas,
será proibido o trânsito;

•

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, das 10.00 horas do dia 20 de Agosto às 07.00 horas
do dia 24 de Agosto, será proibido o trânsito.
DIA 19 DE AGOSTO - QUARTA-FEIRA

Decoração das Ruas da Ribeira com tapetes florais - Procissão ao Mar
Estacionamento e trânsito proibidos a partir das 00.00 horas nas Ruas da Ribeira (preparação dos
tapetes), Rua dos Poveiros, Rua Monsenhor Daniel Machado, Rua Frei Bartolomeu dos M ártires, Rua Góis
Pinto e Largo Infante D. Henrique.

DIA 20 DE AGOSTO-QUINTA-FEIRA

Procissão ao Mar
Estacionamento proibido a partir das 7.00 horas no Largo Sr.~ d' Agonia, Avenida Campo do Castelo, Rua
dos Mareantes - Cais dos Barcos, Praça de Viana, Largo S. Domingos, Praça General Barbosa {lado Sul).
Estacionamento e Trânsito proibido a partir 00.00 horas e até ao final, nas seguintes artérias: Rua Góis
Pinto, Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, Rua Monsenhor Daniel Machado, Rua dos Poveiros, Largo
Infante D. Henrique.
Trânsito proibido a partir das 12.00 horas, no itinerário da procissão

DIA 21 DE AGOSTO- SEXTA-FEIRA

Cortejo da Mordomia
Trânsito Proibido: Cortes pontuais no itinerário (Rua de Aveiro, Rua Nova de Santana, Praça 1º de Maio,
Passeio Mordomas da Romaria, Avenida Conde da Carreira, Avenida Combatentes da Grande Guerra,
Praça da Liberdade, Alameda João Alves Cerqueira, Largo Vasco da Gama, Largo Amadeu da Costa, Rua
de Altamira e Largo de S. Domingos).

Festival de Concertinas e Cantares ao Desafio - Praça da liberdade
Trânsito Proibido das 16.00 horas às 19.00 horas, no arruamento sul da Praça da Liberdade,
processando-se em dois sentidos nos arruamentos norte e poente da Praça da Liberdade;

Festival no Jardim - Folclore
Trânsito Proibido a partir das 21.30 horas e até final do Fogo da Festa, em ambas as faixas da Alameda
5 de Outubro. Corte Pontual de trânsito na Avenida Conde da Carreira e Largo da Estação para o desfile
"Vamos Para o Festival" de Zés P'reiras e Bombos, Bandas de Música e Grupos Folclóricos.

DIA 22 DE AGOSTO - SÁBADO

Cortejo Histórico-Etnográfico
Estacionamento proibido a partir das 07.00 horas e até o final do Cortejo no seu itinerário: Alameda 5
de Outubro (faixa norte), Rua Abel Viana, Praça D. Afonso Ili, Rua de Aveiro, Praça 1º de Maio, Rua Nova
de Santana, Passeio Mordomas da Romaria, Avenida Conde da Carreira, Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra, Praça da Liberdade, Alameda João Alves Cerqueira, Largo de Santa Catarina, Avenida
Campo do Castelo, Rotunda do Pescador.
Trânsito Proibido:
•

Alameda 5 de Outubro (faixa norte): a partir das 07.00 horas;

•

No itinerário do cortejo: a partir das 14.00 horas, podendo ser antecipado;

•

Na Ponte Metálica: a partir das 15.00 horas, a viaturas, podendo ser antecipado;

•

Na Av. 25 de Abril a partir do Viaduto de Sto. António, no sentido norte/sul: a partir das 15.00
horas, podendo ser antecipado;
3!?. Encontro de Bandas Filarmónicas - Praça da liberdade

Trânsito Proibido das 21.00 horas até ao final, na Praça da Liberdade. Corte Pontual de trânsito na
Avenida Conde da Carreira e Largo da Estação para o desfile das Bandas Filarmónicas.
Fogo do Meio / Fogo da Santa
Trânsito Proibido a partir das 21.00 horas a até ao final do Fogo do Meio, na Avenida Campo do Castelo
até à Doca e Alameda João Alves Cerqueira.
Vias Reservadas exclusivamente à circulação de Forças de Segurança e de Socorro
Das 13.00 horas às 20.00 horas nos seguintes arruamentos: Rua do Gontim, Praça Frei Gonçalo Velho
(arruamentos Norte e Poente), Largo João Tomás da Costa, Rua Gago Coutinho, Rua A Aurora do Lima,
Largo do Instituto Histórico do Minho e Rua Sacadura Cabral.
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DIA 23 DE AGOSTO - DOMINGO

Procissão Solene
Estacionamento Proibido a partir das 07.00 horas e até final da Procissão Solene nas seguintes artérias:
Campo d'Agonia, Avenida Campo do Castelo, Largo de Santa Catarina, Alameda João Alves Cerqueira,
Praça da Liberdade, Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Rua da Picota, Rua Manuel Espregueira,
Largo de S. Domingos, Praça General Barbosa (arruamento sul), Campo d' Agonia - Santuário.
Trânsito Proibido a partir das 15.00 horas no itinerário da procissão.

Vias Reservadas exclusivamente à circulacão de Forças de Segurança e de Socorro
Das 13.00 horas às 20.00 horas nos seguintes arruamentos: Rua General Luís do Rego, da Avenida dos
Combatentes da Grande Guerra à Praça General Barbosa, Largo de S. Domingos, Rua da Altamira, Largo
Amadeu Costa, Largo Vasco da Gama e Rua dos Manjovos.
Festival no Jardim - Folclore
Trânsito Proibido a partir das 21.30 horas, em ambas as faixas da Alameda 5 de Outubro, faixa nascente
da Avenida Campo do Castelo e faixa norte da Alameda João Alves Cerqueira . Corte Pontual de trânsito
na Avenida Conde da Carreira e Largo da Est ação para o desfile "Vamos Para a Serenata" de Zés P'reiras
e Bombos, Bandas de Música e Grupos Folcló ricos.
Serenata
Estacionamento Proibido a partir das 07.00 horas em ambas as faixas da Alameda 5 de Outubro.
Trânsito Proibido - na Ponte Eiffel a partir das 23.00 horas, a viaturas, podendo ser antecipado. A partir
das 23.30 horas a peões.
Transportes Públicos Coletivos
•

Durante os dias da Romaria de Nossa Senhora d'Agonia (19 a 23 de Agosto), as transportadoras
devem evitar a circulação no Centro Histórico, fazendo as chegadas e partidas no Interface dos
Transportes.

•

Os mini-autocarros elétricos suspenderão o serviço de 17 a 21 de Agosto.

(a) Luís Nobre.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
HelenaMarques e lldaFigueiredo. (09) AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO

DO CAMPEONATO EUROPEU DE LASER RADIAL& TROPHY - PARECER
PRÉVIO:- Presente o processo indicado em título do qual consta a informação que
seguidamente se transcreve:-

"INFORMAÇÃO- Para efeitos do disposto no nº 5, nº 6 e no nº 12

do artigo 752 da Lei do Orçamento de Estado pa ra 2015 (Le i nº 82-B/14, de 31 de Dezembro), e tendo
em atenção a informação prestada pelo Técnico Superior Dr. Eduardo Fonseca, em 9 de julho de 2015
e o despacho de 10 do mesmo mês, relativo à abertura do procedimento por ajuste directo para
adjudicação da "Prestação de serviços de alojamento no âmbito da realização do Campeonato
Europeu de Laser Radial 2015", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc.
111/A2/2015). O preço base estimado do procedimento é de €6.904,00, com IVA incluído, o qual não
foi sujeito a redução remuneratória, tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº
2528 anexa. (a) Olímpia Ribeiro.".

A Vereadora Helena Marques declarou votar

favoravelmente no pressuposto de que seja feita a consulta a mais do que um
fornecedor. Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo
6° do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e
nº 12 do artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer
favorável relativamente celebração do contrato por ajuste directo, nos termos
constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo e Helena Marques. (10) AJUSTE

DIRECTO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO
NAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO MATADOURO - PARECER PRÉVIO:- Presente o
processo indicado em título do qual consta a informação que seguidamente se
transcreve:- "INFORMAÇÃO -

De acordo com o nº 5, do artigo 752 da Lei nº 82-B/14, de 31/12/14,
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conjugado com a Portaria nQ 194/2015, de 26 de maio, junto remeto o processo nQ 499/2015, com o
preço base de 9.800,00€ (nove mil e oitocentos euros), a que acresce IVA à taxa legal, relativo à
aquisição de serviços de remoção de fibrocimento, procedimento por ajuste direto regime geral, com
consulta a várias fornecedores, a fim de ser concedido o respectivo parecer prévio. Uma vez que não
se trata de contrato de tarefa ou de avença não se aplica a alínea a) do

nº 6 do artº 75º da referida

Lei, conjugado com a alínea a), numero 2 do artº 3º, da Portaria acima referida. Foi efectuado o
respectivo cabimento orçamental (PRC

nº

2562/15) conforme declaração emitida pela secção de

contabilidade, de acordo com alínea b) do mesmo artigo e preceitos legais. Será aplicada a redução
por agregação, previsto no nº 1 e 2, do artº nº 75º da referida Lei, conjugado com a alínea d), numero
2 do artº 3º, da Portaria acima mencionada, caso o presente se venha a celebrar com idêntica
contraparte de contrato vigente em 2015. (a) Manuela Monteiro.".

A Câmara Municipal

deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009,
de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5enº12 do artigo 75°, da Lei n. 0 82B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do
contrato por ajuste directo, nos termos constantes da transcrita informação. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo e
Helena Marques. (11)

AJUSTE DIRECTO PARA A ADJUDICAÇÃO DA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NO
CENTRO CULTURAL DE VIANA DO CASTELO- PARECER PRÉVIO:- Presente o
processo indicado em título do qual consta a informação que seguidamente se
transcreve:- "INFORMAÇÃO -

Para efeitos do disposto no

do Orçamento de Estado para 2015 (Lei

nº 82-B/14,

nº 5, nº 6 e no nº 12 do artigo 75º da Lei

de 31 de Dezembro), e tendo em atenção a

. ..,

,

informação prestada, em 19 de Julho corrente, pela Chefe de Divisão de Cultura e Museus, Dra.
Salomé Abreu, bem como o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 20 do mesmo mês de julho,
relativo à abertura do procedimento por ajuste directo, para adjudicação da "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA A ORGANIZAÇÃO DE DOIS ESPETÁCULOS (ORQUESTRA BUENA VISTA E GISELA JOÃO), NO CENTRO CULTURAL DE
VIANA DO CASTELO", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc. 113/A2/2015). O preço
base estimado do procedimento é de €90.405,00, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução
remuneratória, por ser o 1º serviço de 2015. Tem cabimento orçamental, conforme proposta de
cabimento nº 2666/15, que se anexa. (a) Isabel Trigo.".

A Vereadora Ilda Figueiredo disse que

gostaria de conhecer a receita destes dois espetáculos e não apenas as despesas.
Entende que os serviços devem preparar uma informação nesta matéria (previsão do
custo total e receita total) uma vez que já há alguma experiência neste âmbito. A
Vereadora Helena Marques referiu que pretende que lhe seja fornecida informação
sobre o que contribuiu para a formação do preço para além do modelo de gestão do
espaço. A Vereadora Maria José Guerreiro informou sobre a estrutura de custos do
espetáculo da orquestra Buena Vista, tendo em vista a acessibilidade do espaço e o
relativo equilíbrio relativamente ao custo de espetáculo. Considera que os valores não
são elevados tendo em conta o valor do grupo e que este preço é uma excepção e que
se irão manter por norma os preços habitualmente praticados. A Câmara Municipal
deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209/2009,
de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5enº12 do artigo 75°, da Lei n .º 82B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do
contrato por ajuste directo, nos termos constantes da transcrita informação. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presi?ente da Câmara e
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dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Ilda Figueiredo
e o voto contra da Vereadora Helena Marques que proferiu a seguinte declaração de
voto:- O PSD votou contra esta proposta por continuar a insistir que deveria de existir
um modelo de gestão que permitisse enquadrar todos os espetáculos e respetivas
receitas e despesas. Contudo destaca o facto de pela primeira vez, o preço de um
espetáculo incorporar as despesas que ele exigiu. O PSD considera que a cultura deve
estar acessível a todos, mas defende também, que hipotecar o dinheiro dos vianenses
para que num futuro próximo a cultura não exista, não é de todo o melhor caminho.
Devem por isso existir vários espetáculos anuais que permitam cobrir os custos do centro
cultural e que simultaneamente permitam fazer espetáculos acessíveis a todos. (12)

AJUSTE DIRECTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ÂMBITO DA
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE JAZZ NA PRAÇA DA ERVA - PARECER
PRÉVIO:- Presente o processo indicado em título do qual consta a informação que
seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO -

Para efeitos do disposto no nº 5, nº 6 e no nº 12

do artigo 75º da Lei do Orçamento de Estado para 2015 (Lei nº 82-B/14, de 31 de Dezembro), e tendo
em atenção a informação prestada pela Chefe de Divisão de Cu ltura e Museus, Dra. Salomé Abreu,
bem como o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 14 do mesmo mês de j ulho, relativo à abertura
do procedimento por ajuste directo, para adjudicação da "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO
FESTIVAL DE JAU. NA PRAÇA DA ERVA/2015", deverá o mesmo ser submetido a reunião de Câmara (Proc.
112/A2/2015). Tem cabimento orçamental, conforme proposta de cabimento nº 2698/15, que se
anexa, no valor de €25.000,00, com IVA incluído. (a) Isabel Trigo.".

A Câmara Municipal

deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209/2009,
de 3 de Setembro conjugado com o disposto no nº 5 e nº 12 do artigo 75°, da Lei n. 0 82-

B/2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do
contrato por ajuste directo, nos termos constantes da transcrita informação. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e
dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Ilda Figueiredo e a abstenção da Vereadora Helena Marques que declarou abster-se por
só ter sido consultada uma entidade. ( 13) ALTERAÇÃO AO REGIMENTO -

PROPOSTA DO PSD:- Pela Vereadora Helena Marques foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

Regimento
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Artigo 1°
Periodicidade das reuniões
1. A Câmara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenalmente às segundas-feiras pelas 18 horas no
Salão Nobre da Câmara Municipal. Reúne também extraordinariamente, por iniciativa do Presidente ou
após requerimento de pelo menos um terço dos respetivos membros.
2. (...)

Artigo 2°
Duração das reuniões
( ... )

Artigo 3°
Condições de Funcionamento
1º As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser gravadas para memória futura e deverão ter
sistema de áudio ligado, por forma a que o público presente consiga ouvir as intervenções.

Artigo 4°
Caráter Publico das Reuniões
( ... )

Artigo 5 °
Período antes da ordem do dia

( ... )

Artigo 6°
Declarações de Voto
( ... )

Artigo 7°
Reunião Ordinária para aprovação do Relatório de Contas
O relatório de contas, bem como todos os documentos formais de suporte ao mesmo, deverão ser
enviados com antecedência mínima de 1 semana antes da reunião para a sua aprovação e deverá nessa
reunião estar presente o Revisor Oficial de Contas, bem como o responsável financeiro pelas contas do
município de modo a poder prestar todos os esclarecimentos.
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Informação dos Atos
( ... )

Artigo 92
Atas
( ... )

Artigo 102
Entrada em Vigor
( ... )"

De seguida posta a votação a proposta apresentada foi obtido o seguinte resultado:PROPOSTA DO PSD - cinco votos contra do PS e dois votos a favor do PSD e CDU,
pelo que a proposta foi reprovada. Esta deliberação foi tomada por maioria com os
votos contra do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida
Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos a favor dos Vereadores Helena
Marques e Ilda Figueiredo. (14) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara
Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em
vigor, com a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A rubrica 07010413 foi reforçada
para acomodar a despesa com aquisição do parque de estacionamento do campo
d' Agonia. As rubricas correntes foram compensadas por rubricas igualmente
correntes.
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÃNICA

ECONÓMICA

DESCRIÇÃO
CAMARA MUNICIPAL

02
0201

PRESID~NCIA

01
0101
010104
01010404
010107
01010701
0102
010206
010210
0103
010301
02
0201
020121

DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL Dos QUADROS· REGIME DE CONTRATO INDIVIDUALDo TRABALHO
RECRUTAMENTO De PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO
PESSOALEM REGIME DETAREFA Ou AVENÇA
PESSOAL EM REGIME De TAREFA Ou AVENÇA· INDIVIDUAL
ABONOS VARIAVEIS Ou EVENTUAIS
FORMAÇÃO
SUBSIDIO DE TRABALHONOTURNO
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOSCOM A SAÚDE
AQUISIÇÃODEBENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃODE BENS
OUTROSBENS

DOTAÇÃO
ANTERIOR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
3000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
570000,00
0,00

º·ºº

40000,00

DESPESA
MODIFICAÇÕES
ORÇAMENTAIS
INSCRJÇÕESI DIMINUIÇÕES/
REFORCOS
ANULACÕES

0,00
0,00
0,00 .

º·ºº

0,00
0,00
0,00

º·ºº

0,00
0,00
0,00
0,00
104000,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
3000,00
0,00
1000,00
1000,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

5000,00

DOTAÇÃO
SEGUINTE

0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674000,00
0,00
0,00
35000,00

0202
020208
03
0301
030103
03010302
0305
030502
04
0405
040501
04050101
04050108
05
0501
050103
06
0602
060203
06020301
08
0805
080501
08050102
0805010206
0805010208
0807
080701
09
0908
090802
0202
01
0101
010104
01010404
0102
010204
0103
010301
02
0202
020225
06
0602
060203
06020301
0203
01
0101
010104
01010404
010107
01010701
0102
010207
0103
010301
02
0201
020101
020107
020115
020121
0202
020208
020213
020225
04
0407
040701
04070101
04070103
04070104
07
0701
070102
07010201
070110
07011002
08
0807
080701

AoUISIÇÃO DE SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE OIJTROS BENS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
JUROS DA D!vlOA Pú8LICA
SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO
OUTROS JUROS
OUTROS
TRANSFERÉNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
MUNICIPIOS
OUTROS
SuBslD1os
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
PRIVADAS
OUTRAS DESPESAS CoRRENTES

DivERSAS
ÜUTRAS
OUTRAS REsmuiÇOEs
TRANSfER~CIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CoNTlNENTE
FREGUESIAS
VIAÇÃO RURAL
OUTRAS TRANSFERÉNCIAS
INSTITIJIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVOS FINANCEIROS
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL Dos QUADROS- REGIME De CONTRATO INDIVIDUAL Do TRABALHO
RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS De TRABALHO
ABONOS VARIAVEJS Ou EVENTUAIS
AJUDAS De CUSTO
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOS COM A SAúoE
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
01JTROS SERVIÇOS
ÜUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS RESTITUIÇÕES
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CuLTURA E QUALIDADE De VIDA
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL Dos QUADROS- REGIME De CONTRATO INDIVIDUA!. Do TRABALHO
RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS De TRABALHO
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA Ou AVENÇA - INDIVIDUAL
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOS COM A SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE 01JTROS BENS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
01JTROS SERVIÇOS
TRANSfERÉNCIAS CORRENTES
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FINS CULTURAIS
FINS TuRISTICOS
FINS SOCIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
HABITAÇÕES
CONSTRUÇÃO
EQUIPAMENTO BÃSICO
OUTRO
TRANSFER~CIAS DE CAPITAL
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

0,00
15500,00
0,00
0,00
0,00
437178,41
0,00
50000,00

º·ºº

0,00
0,00
5100,00
391571,00
0,00
0,00
30000,00
0,00
0,00
0,00
71600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1867863,12
849000,00
0,00
102250,00
0,00

º·ºº

0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

3197364,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
15000,0

0,00

0,00
5000,00
0,00
56000,00
0,00
0,00
295286,14
0,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00

º·ºº

0,00
24000,00
0,00
360000,00
0,00
1000,00
0,00
67000,00
0,00
0,00
70000,00
21000,00
5000,00
168500,00
0,00
136000,00
5000,00
1570318,27
0,00
0,00

º·ºº

534000,00
80000,00
653500,00

º·ºº
0,00
º·ºº
10000,00
0,00
201000,00
0,00
0,00
802350,00

º·ºº

o.o

0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
900,00
5100,00
25000,00
0,00
500,00
13000,00
47000,00
0,00
0,00
0,00
20000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1300,00
0,00
19100,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

10000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00

º·ºº
º·ºº

0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
18500,00
0,00
0,00
0,00
427178,41

º·ºº

60000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
401571 ,00
0,00

º·ºº

7500,00
0,00
25000,00
0,00
0,00
94500,00
0,00

25000,00
0,00
0,00
0,00
81600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1875363,12
841500,00
0,00
77250,00
0,00
0,00
3102864,00
0,00

º·ºº
º·ºº
0,00

0,00
0,00

º·ºº
º·ºº

15000,00
0,00
0,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
4000,00
0,00

º·ºº

0,00
0,00
24000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00

º·ºº

º·ºº

o.o

0,00
6000,00
0,00
46000,00
0,00
0,00
290286,14
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363000,00
0,00

º·ºº

0,00
15000,00
52000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71000,00
0,00
21900,00
0,00
10100,00
0,00 193500,00
0,00
0,00
0,00 136500,00
0,00
18000,00
0,00 1617318,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 554000,00
25000,00
55000,00
42000,00 611500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11300,00
0,00
0,00
0,00 220100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3400,00 798950,00

º·ºº
º·ºº
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0204
01
0101
010104
01010404
0102
010204
07
0701
070111
0205
01
0101
010104
01010404
0102
010204
0103
010301
02
0202
020219
020220
020225
06
0602
060203
06020301
07
0701
070101
070104
07010413
070111
070115
07011501

DEPARTAMENTO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇ6ES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL Dos QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL Do TRABALHO
RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO
ABONOS VARIÂVEIS Ou EVENTUAIS
AJUDAS DE CUSTO
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
FERRAMENTAS E UTENSILIOS
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO
DESPESAS COM 0 PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL Dos QUADROS· REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL Do TRABALHO
RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA Novos POSTOS DE TRABALHO
ABONOS VARIÁVEIS Ou EVENTUAIS
AJUDAS DE CUSTO
SEGURANÇA SOCIAL
ENCARGOS COM A SAÚDE
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
AsSIST~NCIA TECNICA
0lJTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS RESTITUIÇÕES
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TERRENOS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
OUTROS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
ESTUDOS E PROJETOS

º·ºº
º·ºº
º·ºº
0,00
15000,00
0,00
3500,00

º·ºº
º·ºº
8000,00
º·ºº
0,00
0,00
0,00
15000,00
0,00
20000,00

º·ºº

20000,00
0,00
0,00
45600,00
33500,00
796000,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
1889275,83
0,00
3103998,72
42000,00
0,00
93000,00
18813255,49

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
0,00
º·ºº
1000,00
0,00

º·ºº

º·ºº
0,00
0,00

º·ºº

15000,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
0,00

1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00

0,00
0,00
15000,00
0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
0,00

10000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116500,00
0,00
-0,0
12000,00
412900,00 1
255500,00 1
157400,00 1

0,00
0,00
0,00

º·ºº

º·ºº

º·ºº
º·ºº
4500,00
º·ºº
º·ºº
9000,00
º·ºº
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
21000,00
0,00
10000,00
0,00
0,00
32100,00
18500,00
796000,00
0,00
0,00

13500,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22000,00 1867275,83
0,00
0,00 3220498,72
10000,00
32000,00
0,00
0,0
0,00 105000,00
412900,00
18813255,4
250500,00
162400,00

º·ºº
º·ºº

º·ºº

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, os votos contra da Vereadora Helena Marques e a abstenção da Vereadora
Ilda Figueiredo. (15) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal
deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro,
ratificar o despacho do Presidente datado de 23 de Julho corrente, pelo qual procedeu à
retificação da deliberação de atribuição do benefício de isenção de IMT à empresa
IMOBOM-Imobiliária, SA, de 11.12.2012, na parte onde se refere o Decreto-Lei nº
249/2009, de 23 de Setembro, se deve referir o artigo 6°, alínea h) e artº 10° do Código do
IMT, mantendo-se todos os outros pressupostos, fundamentos e pedidos já aludidos.
Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José

Guerreiro e a abstenção das Vereadoras Helena Marques e Ilda Figueiredo que
justificaram o seu sentido de voto de abstenção pelo facto de se tratar de um processo
que veio do anterior mandato e não terem, portanto, participado no mesmo. ( 16)

PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de
trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se registado
as seguintes intervenções:- PIRES VIANA - Referiu-se às obras da Polis Litoral no
Cabedelo dizendo que foram referidas fragilidades da obra mas contesta igualmente
a forma como foi instalada a escadaria de acesso ao transbordador deverá ser colocado
um corrimão, por exemplo. O Presidente da Câmara informou que a questão do
corrimão está prevista no projecto bem como a acessibilidade de pessoas com
mobilidade reduzida. DR.JOSÉ ROSA - Lamenta ausência do Vereador do PSD neste
momento. Referiu-se ao projecto Polis do Cabedelo e as suas deficiências. Referiu-se
também ao porto de mar e à concessão e uso como porto comercial, devendo ser
transformado em porto de turismo. O Presidente da Câmara informou que existem
opiniões diferentes relativamente ao porto de mar. A Vereadora Helena Marques
referiu que não entende os ataques direccionados, pelo que deveria ter esperado pela
presença do Vereador Eduardo Teixeira. DRA. ANA MACEDO - - Referiu que quer
oferecer ajuda à CMVC no movimento anti-tourada. O Presidente da Câmara
agradeceu a intervenção. (17) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos
do número 3 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar
a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma
lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário
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da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Helena Marques e Ilda Figueiredo. E, nada mais havendo a tratar,
o Presidente da Câmara, pelas dezanove horas, declarou encerrada a reunião, da qual,
para constar, se lavrou a presente acta.

