ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA 7
DE AGOSTO DE 2015:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos sete dias do mês de Agosto 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 de .Lemos, Ana Margarida Rodrigues
Ferreira da Silva, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro
Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques Franco, Helena Cristina Mendes
Marques e Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou o Director do Departamento de
Administração Geral, Dr. Luís Filipe Neiva Marques. E, tendo tomado os lugares que
lhes estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta a reunião pelas dez
horas registando-se a falta do Vereador Joaquim Luís Nobre Pereira, que se considerou
justificada, por se encontrar em período de férias. 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, Eduardo Teixeira, Marques
Franco e Helena Marques. INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 INFORMAÇÃO:• Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a informação que
seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - No dia 24 de Julho realizou-se o

lançamento do

livro comemorativo dos 150 anos da Banda Velha de Barroselas na antiga Escola do Sião, agora
reabilitada para sede da Banda de Música. A cerimónia de entrega dos prémios e de encerramento do
Campeonato Europeu de Juniores de Laser Radial no Centro de Vela de Viana do Castelo realizou-se
no dia 25 de Julho com a presença do diretor Geral das Políticas do Mar, Federação de Vela e
Federação Internacional de Vela. O Centro Cultural nesta noite acolheu a atuação do grupo
internacional de música "Buena Vista Social Clube" Esteve em Viana do Castelo no dia 28 de Julho,
uma delegação de Viana do Maranhão, cidade geminada com Viana do Castelo. Nesta reunião foram
abordadas áreas de aprofundamento da cooperação em matéria de educação e cultura. No dia 29 de
Julho, o Presidente da Câmara Municipal reuniu, em Lisboa, com o Secretário de Estado da Cultura
para análise da situação do CDV- Centro Dramático de Viana do Castelo, afastado dos financiamentos
aprovados pela DGArtes. No dia 30 de Julho, decorreu, no Centro de Remo de Viana do Castelo, mais
um Encontro Alto Minho lnvest com a presença do Senhor Embaixador da Republica Checa em
Portugal, para a apresentação da região e do mercado e oportunidades de negócio na Republica
Checa. No dia 1 de agosto, o Presidente da Câmara Municipal inaugurou um novo arruamento na área
empresarial de Alvarães, que recebeu o nome do Eng. Celso Rodrigues, a quem foi prestada uma
homenagem pela junta de freguesia de Alvarães e Município de Viana do Castelo. Também, neste dia
o Presidente da Câmara participou na sessão de apresentação do livro" A Fa lar de Viana", promovido
pela Viana Festas que decorreu na Sala Couto Viana, na Biblioteca Municipal. No dia 2 de agosto, o
Presidente da Câmara Municipal foi agraciado com a Folha de Prata da Confraria do Vinho Alvarinho,
entregue pelo presidente da Junta da Galiza, Alberto Núí'íez Feijóo, durante a LXIII Festa do Vinho
Alvarinho, em Cambados (Galiza), pelo trabalho que tem desenvolvido pelo enoturismo e pelo sector.
No dia 3 de agosto, decorreu em Viana do Castelo mais uma etapa da Volta a Portugal em Bicicleta,
com passagem pelas principais artérias da cidade e pelas freguesias das duas margens do Lima, e
chegada no monte de Santa Luzia . A abertura do Parque no Campo d'Agonia com tarifas especiais
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para moradores e avenças diárias e com a primeira Hora gratuita efetuou-se a 4 de Agosto. A Câmara
de Viana do Castelo e a CIM do Alto Minho receberam a 4 de Agosto o Secretário-Geral da Câmara de
Comércio e Industria Luso Chinesa, em reunião de trabalho onde foram abordadas as oportunidades
de negócios e os mercados dos dois países. No 5 de Agosto, a Câmara Municipal de Viana do Castelo
celebrou os 20 anos sobre a vitória da vianense Manuela Machado, no Campeonato do Mundo de
Gotemburgo, com a inauguração da requalificação da pista e relvado do Estádio Municipal Manuela
Machado. No final da tarde efetuou-se a apresentação do livro sobre os seus maiores feitos
desportivos, cerimónias que contaram com a presença do Secretário de Estado do Desporto e
Juventude. A 24.ª edição do festival '1Ja'zz na Praça da Erva" 'decorre entre· 06 e 08' de Agosto. Os
concertos, na Praça da Erva e trazem a Viana do Castelo quatro ·diferentes projetos de jazz. (a) José
Maria Costa.". 2 -ALTERAÇÃO DE

DATA DA REUNIÃO CAMARÁRIA- O Presidente propôs

que a data da próxima reunião camarária fosse antecipada do dia 20 para o dia 19 de
Agosto corrente, às 10 horas, em virtude de o dia-20-de Agosto ser feriado municipal. A
Câmara Municipal deliberou aprovar a referida pr.o posta·e em consequência antecipar a
data da próxima reunião ordinária para o dia 19

de Agosto, Qüarta-feira pélas 10 horas.

Esta deliberação foi tomadá por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda ..Figueiredo. 3-VOTO DE FELICITAÇÕES
- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada ·a proposta que seguidamente se
transcreve:- "SEGUNDA ELIMINATÓRIA DO GRUPO li DA ZONA EUROPA/AFRICA DA TAÇA DAVIS, NOS DIAS
17, 18E19 DE JULHO- O Clube de Ténis de Viana do Castelo e a Federação Portuguesa de Ténis com o

apoio do Município de Viana do Castelo organizaram a Segunda elimi natória do Grupo li da Zona
Europa/África da Taça Davis que decorreu nos dias 17, 18 e 19 de Julho e teve a presença dos melhores

atletas nacionais na modalidade. Este evento foi o maior evento de Ténis realizado em Viana do
Castelo e um dos maiores a nível nacional. O sucesso da organização deveu-se ao contributo e
empenho da Federação Portuguesa de Ténis, do clube, seus órgãos sociais e colaboradores, dos
funcionários municipais e de todos os voluntários que com o seu trabalho, dedicação e empenho
contribuíram para o êxito desta prova desportiva que honrou Viana do Castelo e os vianenses. Assim,
venho propor que seja aprovado um voto de felicitações pelo excelente trabalho desenvolvido, para
todos quantos colaboraram na organização deste evento. (a) José Maria Costa.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara, os Vereadores Vítor Lemos,
Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena
Marques e Ilda Figueiredo. 3 -

VOTO DE FELICITAÇÕES -

Pelo Presidente da Câmara foi

apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "CAMPEONATO EUROPEU DE LASER
RADIAL & TROPHY

2015- O Clube de Vela de Viana do Castelo e a Federação Portuguesa de Vela com

o apoio do Município de Viana do Castelo organizaram o Campeonato Europeu de Laser Radial &
Trophy 2015 que decorreu entre os dias 18 e 25 de Julho e teve a presença de 263 atletas e 56
treinadores oriundos de 28 países. Este Campeonato com a dimensão que teve em número de atletas
e de países participantes foi o maior evento de Vela realizado em Viana do Castelo e um dos maiores
a nível nacional. O sucesso da organização deveu-se ao contributo e empenho do clube seus órgãos
sociais e colaboradores, dos funcionários municipais e de todos os voluntários que com o seu trabalho,
dedicação e empenho contribuíram para o êxito desta prova desportiva que honrou Viana do Castelo
e os vianenses. Assim, venho propor que seja aprovado um voto de felicitações pelo excelente
trabalho desenvolvido, para todos quantos colaboraram na organizaçã.o deste evento. (a) José Maria
Costa .".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

propÇ>st~.

Esta deliberação
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foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara, os Vereadores
Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco e Helena Marques e Ilda Figueiredo. 4 - VOTO DE FELICITAÇÕES - Pelo Presidente
da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "77~ Volta a
Portugal em Bicicleta - Liberty Seguros - Decorreu em Viana do Castelo, no dia 3 de Agosto

uma etapa da 77ª Volta a Portugal em Bicicleta - Liberty Seguros, com a presença dos melhores
atletas da modalidade, incluindo os atletas vianenses e com o apoio da Autarquia. Trata-se da
prova rainha do ciclismo nacional que atraiu a Viana do Castelo milhares de assistentes e
visitantes. O sucesso da organização deveu-se ao contributo e empenho da Pódium, seus órgãos
sociais e colaboradores, dos funcionários municipais e de todos os voluntários que com o seu
trabalho, dedicação e empenho contribuíram para o êxito desta prova desportiva que honrou
Viana do Castelo e os vianenses. Assim, venho propor que seja aprovado um voto de felicitações
pelo excelente trabalho desenvolvido, para todos quantos colaboraram na organização deste
evento. (a) José Maria Costa". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente
da Câmara, os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e Ilda Figueiredo. 5 - VOTO DE
PROTESTO - Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se

transcreve:- "VOTO DE PROTESTO - Na sequência de informações prestadas pela direção da
APPACDM a esta Câmara Mun icipal, foi aquela instituição surpreendida com um ofício do Conselho
Diretivo do ISS, informando-os de um conjunto de deliberações tomadas, que determinam:- 1. A
nulidade do Protocolo de Colaboração (contrato de comodato do equipamento do Cabedelo)

celebrado entre o ISS e a APPACDM em 16/12/2013; 2. A nulidade dos Acordos de Cooperação de
CAO 1e CAO li, celebrados em 17/12/2013; 3. A restituição ao ISS, com brevidade, do imóvel afeto
àquelas Respostas Sociais (Imóvel do Cabedelo). A manter-se o teor destas decisões, delas decorrem
consequências gravíssimas, a vários níveis:- 1. Para a APPACDM que, tendo investido mais de

300.000,00 euros em Respostas Sociais terá que agora, passados apenas 18 meses, restituir os
imóveis; 2. Para os 16 colaboradores que trabalham em ambos os CAO que entrarão, inevitavelmente,
em situação de desemprego; 3. Para 31 famílias que se vêm confrontados com a situação de não
terem onde colocar os seus filhos. A APPACDM é a maior e mais antiga instituição ligada à deficiência
no nosso concelho e distrito, com um trabalho altamente meritório ao longo de várias décadas, e que
merece, por parte de todos, o maior respeito e consideração. A Câmara Municipal de Viana do Castelo
sente-se profundamente incomodada com a insensibilidade demonstrada pelo Centro Distrital de
Viana do Castelo, Instituto de Segurança Social e Ministério da Solidariedade,

~mprego

e Segurança

Social, impondo a uma instituição de reconhecido mérito nacional um despejo absolutamente
inadmissível e empurrando várias famílias para uma situação dramática. Assim, a Câmara Municipal
de Viana do Castelo, reunida em plenário a 7 de Agosto de 2015, delibera:- 1. Protestar
veementemente contra as decisões supra mencionadas; 2. Apelar ao Exmo. Sr. Ministro da tutela a
revogação de tais decisões. (a) José Maria Costa.". O

Vereador Eduardo Teixeira fez uma breve

resenha histórica do que foi a gestão financeira da APPACDM, destacando a divida
acumulada durante o período dos últimos 20 anos, especialmente em relação ao
governo, resultante de uma gestão despesista. O Presidente da Câmara referiu que esta
Direcção da APPACDM tem feito um bom trabalho, e que não merecia úm tratamento
destes do Governo. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara, e
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dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Marques
Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo e a abstenção do Vereador Eduardo Teixeira,
que referiu não poder concordar com o teor do voto de protesto, que em nada ajuda a
criar um clima propicio à resolução do problema. 6 DE OPOSIÇÃO -

RELATÓRIO DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO

O Presidente da Camara, em cumprimento do disposto no art.º 10° da Lei

n.0 24/98, de 26 de Maio (Estatuto da Oposição), entregou cópias do relatório de
observância de direito de oposição, a fim de ser apreciado e votado na próxima reunião
camarária. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEffiEDO: - A Vereadora Ilda
Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1 ESTACIONAMENTO NO CAMPO DA
AGONIA - Chamou a atenção para a necessidade de pavimentar, designadamente com

utilização de areão grosso, o local onde estacionam as camionetas, uma vez que estas ao
circularem levantam poeira, afectando os comércios e os moradores da Rua de
Monserrate. O Presidente da Camara referiu que alguns dos terrenos em questão são
particulares, não podendo a Camara intervir neles com o objectivo pretendido. 2 OBRAS NOS BAIRROS DO IRHU - Referiu que a entidade administradora dos bairros de

Darque e da Meadela anunciou, em tempos, que as obras de reabilitação daqueles
bairros seriam realizadas em 2015 e 2016 respectivamente, não havendo sinais do inicio
das mesmas, supõe que tais prazos não virão a ser .cumpridos. A Vereadora Ana
Margarida Silva esclareceu que, neste momento, não tem razões para duvidar que os
prazos serão cumpridos, por quanto as obras do bairro de Darque estão previstas ser
concluídas até ao final do corrente ano, e as do bairro da Meadela tem o seu termo

previsto para meados de 2016. 3 - PAGAMENTO DE PORTAGENS POR CIDADÃOS
ESTRANGEIROS - Alertou para o facto de os cidadãos estrangeiros terem dificuldade em

pagar as portagens, uma vez que as maquinas a tal destinadas não admitirem o
pagamento com cartão, sendo obrigados a fazer os seus percursos sem prévio
pagamento e arriscando ser autuados pela BT, o que tem prejudicado os
estabelecimentos de hotelaria e turismo, que dão conta que muitos turistas referem não
ter intenção de regressar a Portugal por tal facto. 4 -

PROGRAMA

DE

EMPARCELAMENTO- Propôs que fosse consultada a Associação de Agricultores do Alto

Minho, quanto ao Programa de Emparcelamento das Veigas de Areosa, Carreço e Afife,
uma vez que a mesma entidade não foi oportunamente ouvida e manifestou interesse
em tomar posição sobre aquele documento. O Presidente da Camara esclareceu que a
referida Associação tem caracter regional e que existe uma associação dos agricultores
da área do emparcelamento a qual foi efectivamente ouvida no âmbito da elaboração do
referido programa. Para além disso, I:iouve um processo de auscultação pública deste
processo. Acrescentou que, não obstante o que deixou dito, irá proceder à auscultação
da Associação dos Agricultores do Alto Minho. S - PARQUE EMPRESARIAL DE
LANHESES -

Disse ter conhecimento que algumas indústrias instaladas no PEL

produzem poluição atmosférica, designadamente através da emissão de maus cheiros e
fuligens, propondo a criação de um sistema de monitorização ambiental para poder
dessa forma combater os processos poluentes. INTERVENÇÃO DO VEREADOR

MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco abordou os _seguintes assuntos:- 1.
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CARTA ABERTA DA DR.1:! MARIA SUZANA BRANCO - Referiu-se ao teor de uma carta

enviada pela fw1cionária Maria Suzana Branco, na qual e no essencial reclama do facto
de lhe ter sido ordenado que trabalhasse um domingo por mês, fazendo visitas guiadas
para turistas. A Vereadora Maria José Guerreiro esclareceu que considera que as
aludidas funções se enquadram perfeitamente no conteúdo funcional de um técnico
superior, o que também acontece com outros técnicos superiores que se encontram na
mesma situação, pelo que entende que a reclamação da aludida funcionária não tem
qualquer fundamento. 2- 77ª VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA- LIBERTY SEGUROS
- Elogiou a forma como decorreu a

et~pa

de Viana do Castelo, que atraiu milhares de

pessoas à cidade, lamentado apenas o facto de o operador de imagem não ter
selecionado as melhores paisagens do concelho e as melhores vistas da cidade. 3 CONFRARIA DE SANTA LUZIA - Questionou o Presidente da Camara sobre a ajuda

prometida à Confraria de Santa Luzia e que, segundo está informado, ainda não foi
concedida. JNTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENA MARQUES:- A Vereadora
Helena Marques abordou o seguinte assunto:- 1- FAMILIAS NUMEROSAS - Propôs o
agendamento para a próxima reunião camarária de um ponto subordinado ao tema
Redução da Taxa de IMI para as denominadas famílias numerosas, de acordo com o
disposto no Orçamento de Estado/2015. 2- FRIENDS HOLI COLOR-VIANA DO CASTELO
- Perguntou por que motivo foi proibido fazer pinturas no trajecto entre a Praça da
Liberdade e o Largo da Estação. O Vereador Vítor Lemos esclareceu que apenas está
autorizada a realização de um festival Holi Color no Castelo de Santiago da Barra.

Acrescentou ainda que a Mobilitas requereu a realização de uma Holi Color Rw1, em
simultâneo com aquele outro evento, mas não foi autorizado, perspetivando-se que
possa vir a ser realizado no próximo ano. INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO

TEIXEIB.A:-0 Vereador Eduardo Teixeira abordou o seguinte assunto:-1. LIMPEZA NA
ZONA INDUSTRIAL DE VIANA DO CASTELO - li FASE - Criticou o facto de os veículos dos

SMSB fazerem a limpeza de uma forma selectiva, isto é, só limpam os passeios e os
arruamentos fronteiros a certas e determinadas empresas em detrimento de outras. O
Presidente da Câmara informou que iria obter informações deste assunto que
desconhece. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos
assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:- (O 1) APROVAÇÃO DAS

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES -A) ACTA DA REUNIÃO DE 9 DE JULHO
- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei
n.0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de
minuta, deliberou aprovar a acta da reunião de 9 de Julho findo, pelo que irá ser assinada
pelo Vice Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação
foi tomada por maioria com os votos favoráveis dos Vereadores Vítor

~emo~,

Ana

Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena
Marques e Ilda Figueiredo e a abstenção do Presidente da Camara por não ter
participado da referida reunião. B) ACTA DA REUNIÃO DE 23 DE JULHO - A
Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57° da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de
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minuta, deliberou aprovar a acta da reunião de 23 de Julho findo, pelo que irá ser
assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara
e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Helena Marques e Ilda Figueiredo e a abstenção do Vereador Marques
Franco por não ter participado da referida reunião. (02) PROTOCOLO DE

COLABORAÇÃO COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIANA DO CASTELO
(SANTA MARIA MAIOR, MONSERRATE) E MEADELA:-Pelo Presidente da Câmara
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "Proposta -Apoio à União de
Freguesias de Viana do Castelo e Meadela - Nos termos da Lei n2 75/ 2013, de 12 de Setembro,
conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito
da colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as
Juntas de Freguesia e Uniões de freguesias, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios para a
execução de obras, organização de acções e jornadas e outras actividades. Assim, a Câmara Municipal
propõe-se transferir o valor de 8.840, 14 € para a União de Freguesias de Viana do Castelo e Meadela,
para a prossecução de algumas obras e actividades de acordo com as estimativas orçamentais
relativas às acções e jornadas bem como às intervenções na Escola Primário de Abelheira. Assim, os
meios financeiros a transferir no va lor total de 8.840,14 €serão para:- 1. Apoio às jornadas populares
e outras actividades - 5.900,00 €; 2. Apoio à realização das Jornadas Populares 2015 - 850,00 €; 3.
Reparação na Escola Primária de Abelheira - 2.090,14€; Valor total de 8.840,14 - Compromissos
financeiros nQ 3490/2015 nQ 3491/2015. A União de Freguesias apresentará o relatório das
actividades realizadas bem como os comprovativos da realização das intervenções na escola junto dos
serviços do Município para efeitos de transferência dos valores deliberados. (a) José Maria Costa.". A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara, os Vereadores Vítor
Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco
e Helena Marques e Ilda Figueiredo. (03) RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÕES -

CASTELO DE NEIVA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA DE RETI FICAÇÃO - DELIBERAÇÕES DE

2015 E DELIBERAÇÃO DE 16 DE ABRIL DE 2015 -JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELO DE

19 DE FEVEREIRO DE
NEIVA

-No âmbito

dos Protocolos de Colaboração com as Juntas e Uniões de Freguesia, em 19 de Fevereiro foi
aprovado a atribuição de um subsídio à Junta de Freguesia de Castelo de Neiva, no valor de
25.000,00 Euros, com o Compromisso

n.º

1174/2015, mediante a celebração de protocolo,

para Arranjos do Parque da Igreja, a ser pago contra autos de medição e aprovado um outro
subsídio na reunião de 16 de Abril, no valor de 26.00,00 Euros, com o Compromisso

n.º

1993/2015, para ao arranjos do Parque da Igreja- 2ª Fase. Assim, venho propor que a Câmara
Municipal delibere as ret ificações das verbas atrás mencionadas para as seguintes obras:

Junta de Freguesia

Montante
(Euros)

Designação Obra

Nº de
Com pro misso

25.000

Equipamentos/ Instalações Centro Cívico

1174/2015

26.000

Edifício Nova Junta Freguesia

1993/2015

Castelo de Neiva

(a) José Maria Costa.".

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, Maria José Guerreiro, Eduru·do Teixeira,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (04) PROTOCOLO DE

COLABORAÇÃO ENTRE A AEVC E O MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO -
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RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35°
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o protocolo de cooperação celebrado em
4 de Agosto corrente com a AEVC e que seguidamente se transcreve:-

"PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
Considerando o papel desempenhado pela Associação Empresarial de Viana do Castelo e pelo
Município de Viana do Castelo no desenvolvimento sócio económico de Viana do Castelo e da região;

Considerando que a aposta nas micro, pequenas e médias empresas constitui uma condição para a
afirmação de uma estratégia sustentável de crescimento económico e de coesão social;
Considerando que a criação de Incubadoras de Empresas tem demonstrado ser extremamente eficaz
na atração de micro, pequenas e médias empresas e na sua sobrevivência nos primeiros anos da sua
atividade;
Considerando que a Associação Empresarial de Viana do Castelo e o Município de Viana do Castelo já
são Parceiros no Fundo de Apoio Financeiro ao Investimento MVCFINICiA, facilitando assim o acesso
alargado a capital e a crédito a empresas que têm maiores dificuldades na relação com o mercado
financeiro;

É celebrado o presente Protocolo de Cooperação entre as seguintes partes intervenientes:
A Associação Empresarial de Viana do Castelo - AEVC, com sede na Rua João Tomás da Costa- 41,

em Viana do Castelo, representada por José Luís da Rocha Ceia e por Manuel Lima da Cunha Júnior na
qualidade de Presidente e Vice Presidente da Direção, respetivamente;
O Município de Viana do Castelo - MVC, com sede no Passeio das Mordomas da Romaria, em Viana

do Castelo, representada por José Maria da Cunha Costa na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal de Viana do Castelo;
Primeira Cláusula
(Objetivo Geral)
O presente acordo tem por objetivo estabelecer as formas de cooperação entre os dois outorgantes,

visando a criação de uma Incubadora de Empresas, a Incubadora Criativa do Alto Minho, direcionada
para projetos nos setores, entre outros, de Multimédia, Economia Digital, Eficiência Energética e
Energias alternativas, Arquitetura, Design, Robótica, Náutica e Recursos Marítimos, Regeneração
Urbana;

Segunda Cláusula
(Objetivos específicos)
Disponibilizar condições adequadas à criação de empresas e ao desenvolvimento das suas atividades
nos primeiros anos de atividade;
Contribuir para a transformação e mudança de paradigma do Alto Minho como um lugar criativo;
Acolher novas atividades e projetos criativos com valor económico e potenciadoras de criação de
emprego e de riqueza;
Promover nos jovens e incentivar o empreendedorismo e a inovação;
Promover a regeneração urbana de Viana do Castelo;
Terceira Cláusula
(Ações a desenvolver pela AEVC)
A AEVC, como Entidade promotora, propõe-se:
.Como Entidade credenciada pelo IEFP para o apoio técnico

à criação e consolidação de projetos,

disponibilizar serviços de consultoria nas áreas administrativas, jurídica, gestão, finanças,
fiscalidade, marketing, comunicação;
.Como Entidade certificada pela DGERT, promover e executar ações de formação profissional;
.Como contratualizado com o IEFP e no âmbito das suas competências, o GIP (Gabinete de Inserção
Profissional) - AEVC prestará um amplo leque de serviços;
.Desenvolver ações coletivas de promoção a nível regional, nacional e internacional;
.Apoiar a comercialização e criar ninhos de empresas;
.Estabelecer e fomentar parcerias com outras Entidades, nomeadamente Instituto Politécnico de
Viana do Castelo, Universidade do Minho, Universidade do Porto, Comunidade lntermu nicipa l do
Alto Minho, Confederação Empresarial do Alto Minho, INESC, Escola Superior Gallecia;
Quarta Cláusula
(Ações a desenvolver pelo MVC)
.Disponibilizar um espaço num edifício no centro histórico de Viana do Castelo para a instalação da
Incubadora Criativa do Alto M inho, que incluirá espaços para receção, salas privadas, open space,
salas de reuniões, salas para utilização flexível;
.Disponibilizar espaços para incubação de oficinas no Parque Empresarial de Lanheses;
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.Criar mecanismos de perma nente articulação entre o GAE - Gabinete de Apoio ao Empresário com a
Incubadora Criativa;
.Colaborar no estabelecimento e fomento de parcerias, neste âmbito, com outras Entidades;
.Colaborar nas campanhas de divulgação e publicitação deste projeto;
Quinta Cláusula
(Vigência e Alterações)
O Protocolo de Cooperação vigora pelo período de dez anos com possibilidade de renovação, podendo
ser denunciado por vontade das partes com a antecedência de dois anos.
Durante a vigência do presente Protocolo poderão ser introduzidas alterações, desde que efetuadas
com expresso acordo mútuo, e que após forma lização passarão a ser parte integrante do presente
acordo.
(a) José Maria Costa.".

A Vereadora Ilda Figueiredo referiu que a cláusula quarta é

demasiado vaga pois não esclarece qual o montante dos encargos financeiros do
município, considerando por isso não ter condições para votar esta proposta. O
Presidente da Camara esclareceu que a concretização da aludida cláusula será objecto
de uma adenda que irá submeter oportunamente à aprovação do executivo municipal.
A Vereadora Ilda Figueiredo disse que, atendendo ao esclarecimento prestado e apenas
no pressuposto da concretização do mesmo, irá votar favoravelmente a referida
proposta. Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Presidente
da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. Pelos Vereadores
do PSD foi apresentada a seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇÃO DE VOTO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO AEVC -

0 PSD vota favoravelmente contudo, chama a

atenção para a responsabilidade do Município no âmbito do protocolo. A
disponibilização do Centro Histórico pode acarretar custos elevados e, caso fiquem a

cargo do Mw1icípio o protocolo deverá ser imediatamente revisto, incluindo novas
cláusulas e alterando a 5ª (Vigência e Alterações). A iniciativa é de apoiar pois favorece
a economia local e o empreendedorismo. (a) Eduardo Teixeira, (a) Marques Franco, (a)
Helena Marques. (05) APOIO À FUNDAÇÃO GIL EANES - INTERVENÇÃO DE

REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMONIO COSTEIRO:- Pelo Presidente da
Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA-APOIO

À FUNDAÇÃO GIL EANNES - INTERVENÇÃO DE REABILITAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO COSTEIRO -

0

navio Gil Eannes é um equipamento que integra e materializa vários vetores estratégicos de promoção
e dinamização da cultura marítima em Viana do Castelo. A Fundação Gil Eannes tem assumido, um
desafio de valorização permanente do Navio-Hospital Gil Eannes, exemplar único a nível nacional e
de rara representatividade internacional, das embarcações que integraram a faina do bacalhau
(função hospitalar) e, simultaneamente, das construções à época provenientes dos Estaleiros de Viana
do Castelo. A reconversão transformou-o num espaço museológico, integrando salas de exposição,
salas de reuniões, loja de recordações, a instalação de quatro quiosques multimédia, um simulador
de navegação e adaptação de um espaço do navio para pousada de juventude, localizada nas antigas
enfermarias e camarotes, agora descativada. Apesar da relação excelente que o navio tem mantido
com o público, sendo o Museu mais visitado da Cidade de Viana do Castelo, com uma média anual de
cerca de 50.000 visitantes, a Fundação Gi l Eannes entendeu que se justifica dar continuidade ao
processo de valorização patrimonial, continuando a investir para que o projeto museológico se
enriqueça nas suas diversas dimensões, quer ao nível do seu espólio e dos conteúdos trabalhados, nas
formas de interpretação e de animação do "sítio", quer ao nível da sua articulação com outros
elementos patrimoniais, no contexto mais próximo (cidade e concelho) ou num quadro geográfico
mais alargado e na relação com restantes estruturas e equipamentos rel acionados com a temática do
mar e com a cidade, como é o caso do " Centro de Mar". Assim, t em continuado o trabalho de
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reabilitação e reconversão do Navio Museu com a requalificação do espaço exterior e acesso ao navio
Gil Eannes, por forma a refuncionalizar alguns dos espaços, corrigir e melhorar percursos para acesso
às áreas expositivas, requalificando equipamentos e estruturas. O objectivo primordial desta
intervenção da Fundação Gil Eannes foi contribuir para a manutenção e actualização do Navio Museu
e garantir a possibilidade de acesso ao público a este património, segundo padrões de qualidade
segurança elevados e respeitando as características originais deste navio histórico. Esta intervenção
de reabilitação e promoção do património costeiro foi objecto de uma candidatura da Fundação Gil
Eannes em regime de overbooking ao ON2, mas a mesma não foi aprovada. Considerando o interesse
e a urgência desta intervenção que inclui a promoção e reabilitação do património costeiro, a
elaboração do projecto de reabilitação bem como os custos de fiscalização da obra e diverso materiais
e equipamentos, considerando a mais-va lia desta intervenção para a valorização do navio e do
património museológico da cidade, venho propor que seja deliberada a atribuição de um apoio
financeiro à Fundação Gil Eannes no montante de 100.000 €(Compromisso financeiro nº 3492/2015),
para custar estas intervenções. (a) José Maria Costa .".

A Câmara Municipal deliberou aprovar

a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do
Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José
Guerreiro e Ilda Figueiredo e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques
Franco e Helena Marques. (06) PROPOSTA - PROJECTO "PRAIAS SEM

BARREIRAS" - "PRAIAS ACESSÍVEIS":- Pelo Presidente foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve:- "PROJETOS "PRAIAS SEM BARREIRAS" -

"PRAIAS ACESSÍVEIS" - A

Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Delegação de Viana do Castelo da APPACDM estabeleceram
um protocolo de colaboração com o objetivo de implementar os projetos "Praias sem Barreiras" e
"Praias Acessíveis" para promover a acessibilidade à praia e ao banho de pessoas com mobilidade
reduzida. O projeto "Praias sem Barreiras" a decorrer de 01 a 31 de Agosto de 2014, será desenvolvido

na Praia da Amorosa e, mediante marcação prévia, na Praia de Carreço. Pelo interesse e importância
da manutenção desta parceria essencial para que as pessoas com mobilidade reduzida possam
beneficiar das idas á praia e dos apoios logísticos, técnicos e de terapeutas para que o possam fazer
com segurança, torna-se necessário apoiar financeiramente a APPACDM - Delegação de Viana do
Castelo para que possam assumir as despesas com terapeutas, montagem dos equipamentos e
divulgação, despesas com alimentação, material e outros. Assim, para assegurar o projeto " Praias
sem Barreiras" para o ano de 2014, propõe-se a renovação do protocolo com a APPACDM mediante
a transferência da verba no montante de 8.778 €(Compromisso nº 3442) para a implementação do
projeto supra referido. (a) José Maria Costa.".

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, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (07)

APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E DA SAÚDE MEDIDAS 1,2,3 DO REGULAMENTO DE APOIO:- Pela Vereadora Ana Margarida
Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - APOIO
ÀS ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE E DA SAÚDE: MEDIDAS 1, 2 E 3 DO REGULAMENTO
DE APOIO · As Organizações de Solidariedade com sede ou atividade no Município constituem
importantes pólos de desenvolvimento humano e social contribuindo direta e indiretamente para
melhorar a qualidade de vida de inúmeras famílias através de regulares e diversificados projetos.
Como reconhecimento da sua importância, a Autarquia Vianense tem celebrado diversos protocolos
de colaboração com estas Instituições destinados a apoiar as iniciativas consideradas de interesse
para o município. Tal como nos anos anteriores, a Câmara Municipal gostaria de enaltecer o trabalho
dos muitos cidadãos que gratuita e voluntariamente estão empenhados em ajudar os que mais
necessitam, nomeadamente, participando nas Comissões Sociais de Freguesia e Inter-Freguesias. Em
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harmonia com o Regulamento do Programa de Apoio às Organizações de Solidariedade em vigor
desde 2004, propõe-se a atribuição dos seguintes subsídios:

ORGANIZAÇÃO
Associação Católica Internacional ao Serviço da
Juventude Feminina (ACISJF)
Associação de Dadores de Sangue da Freguesia de
Areosa
Associação dos Dadores de Sangue do Distrito de
Viana do Castelo

MEDIDA1
ACTIVIDADE
REGULAR

MEDIDA2
INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS

MEDIDA3
FORMAÇÃO E
EVENTOS

300,00€
300,00€

1.000,00€ (1)

300,00€

TOTAL

N.9 COMPROMISSO
FINANCEIRO

300,00€

201S/3446

1.300,00€

2015/3447

300,00€

2015/3448

Associação de Dadores de Sangue da Meadela

1.000,00€

1.000,00€ (1)

2.000,00€

2015/3449

Associação de Moradores do Bairro da Escola
Técnica

300,00€

200,00€ (1)

500,00€

2015/3450

300,00€

300,00€

2015/3451

500,00€

500,00€

2015/3452

3.300,00€

2015/3453

Associação Desport iva, Cultural e Social de
Subportela
Associação Gatos de Ninguém
Associaçao dos Reformados e Pensionistas de
Barroselas
Associação dos Reformados e Pensionistas do
Distrito de Viana do Castelo

500,00€ (3)

300,00€

2.500,00€ (2)

. 500,00€

1.000,00€ (4)

1.500,00€

2015/3454

S00,00€ (5)

800,00€
300,00€
700,00€

201S/34SS
201S/3456
2015/ 3457

500,00€
300,00€

201S/3458
2015/3459

Associação de Reformados de Darque
ATLAS - Cooperativa Cultural, CRL
Banco Alimentar Contra a Fome

300,00€
300,00€
500,00€

Centro Social Paroquial de Areosa
Centro Social e Paroquial do Senhor do Socorro

300,00€
300,00€

Conferência de S. Vicente Paulo da Paróquia de
Santa Maria da Vinha - Areosa

300,00€

300,00€

201S/3461

300,00€

300,00€

2015/3462

300,00€

300,00€

2015/3463

300,00€

300,00€

2015/3464

300,00€

2015/3466

200,00€

2015/3468

300,00€

300,00€

2015/3470

500,00€

S00,00€

201S/3471

300,00€

300,00€

201S/3474

300,00€

300,00€

2015/347S

3.500,00€

201S/3476

Conferência de S. Vicente Paulo da Paróquia do
Senhor do Socorro - Areosa
Conferência de S. Vicente Paulo de Vila Franca
Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos
da Paróquia de Santa Mária da Vinha de Areosa
Fábrica da Igreja do Senhor do Socorro
GAF - Gabinete de Atendimento à Família
liga dos Combatentes - Núcleo de Viana do
Castelo
Methamorphys - Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Humano
Mobilitas - Associação de Apoio a Pessoas com
Mobilidade Reduzida
Movimento de Caridade Cristã - Fábrica da Igreja
Paroquial de Santa Marta de Portuzel o
Vila Animal - Associação de Proteção de Animais
de Viana do Castelo

200,00€ (6)
200,00€ (7)

300,00€
200,00€ (8)

S00,00€

3.000,00€ (9)

TOTAL ........................................... 19.200,00,00€

(1)
(2)
(3)
(4)
(S)
(6)
(7)
(8)
(9)

Obras de manutenção da sede;
Aquisição de desfibrilador;
l.º Encontro de Grupos de Cantares Populares;
Aquisição de instrumentos musicais para grupo coral;
Limpeza dos sanitários exteriores abertos ao público;
Aquisição de cavaletes;
Aquisição de mobiliário para refeitório;
XXI Jornadas do GAF "Redes participativas na eficácia das mudanças sociais";
Pagamento de atos médicos (tratamentos, vacinações, esterilizações, castrações, etc).

Ana Margarida Silva".

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, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (08) ASSOCIAÇÃO DE

REFORMADOS E PENSIONISTAS DE VIANA DO CASTELO - ATRIBUIÇÃO DE
SUBSIDIO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - Associação dos Reformados e Pensionistas do

Distrito de Viana do Castelo - Atribuição de Subsídio - A Associação dos Reformados e Pensionistas
do Distrito de Viana do Castelo é uma IPSS, fundada em 1978, com sede na cidade de Viana do Castelo
e tem em funcionamento um Centro de Convívio desde 1992 e um grupo coral "Sol Poente" fundado
em 2005._No âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES), viu
aprovada a sua candidatura para construção de um equipamento que contempla um Centro de Dia e
um Serviço de Apoio Domiciliário e que visa apoiar uma centena de idosos._Ambas as valências se
encontram a funcionar desde março do corrente ano, embora com uma ocupação ainda bastante
inferior ao

n.º de vagas

que o equipamento comporta._Assim, para o arranque das atividades de

funcionamento deste novo Centro, bem como para a aquisição de equipamentos e materiais diversos,
propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€. (Compromisso Financeiro n.º
2015/3445). (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, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (09)

PROCESSO DISCIPLINAR - PROPOSTA DE DECISÃO:-

Foi presente o processo

disciplinar instaurado a Maria Isabel Coutinho Araújo, assistente operacional, a exercer
funções no Jardim de Infância de Monserrate, pertencente ao Agrupamento de Escolas de
Monserrate-V iana do Castelo, acompanhado do r elatór io final que segu\damente se

l]
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transcreve:- "RELATÓRIO FINAL-Artigo 213°, nº 1, da Lei Geral do Trabalho em Funções

Públicas - Por despacho da Exma. Vereadora Ana Margarida Ferreira da Silva de 29 de Junho de
2015, foi ordenada a instauração de processo disciplinar pelos factos constantes do expediente
remetido pelo Agrupamento de Escolas de Monserrate - Viana do Castelo. O referido expediente
consiste na participação feita por Rolando Fernandes Rei, progenitor da aluna Inês Araújo Rei, que
freq uenta a sala de ATL do Jardim de Infância de Monserrate. A subscritora foi nomeada para instruir
o presente processo disciplinar, por despacho da Exma. Vereadora Ana Margarida Ferreira da ·silva.
Instruído o processo com as diligências que se afiguram necessárias e pertinentes para o apuramento
dos factos, cumpre apreciar e elaborar o relatório final nos termos do n2 1 do art. 2132 da lei Geral
de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n2 35/2014, de 20 de Junho (abaixo designada
por LGTFP).Em re lação aos autos, há apenas que ter em conta a eventual relevância disciplinar dos
factos e das situações em apreço. 1- PROCESSO DISCIPLINAR - Dos factos que lhe deram origem. - 1
-Em 2 de junho de 2015, o Sr. Rolando Fernandes Rei faz uma exposição dirigida ao Sr. Diretor do
Agrupamento de Escolas do Atlântico, António Manuel Vitorino, relatando factos ocorridos no dia 20
de Maio relativos à trabalhadora Maria Isabel Coutinho Araújo (abaixo designada como arguida).- 2 Na sequência dessa exposição, o diretor do agrupamento enviou todo o expediente a esta Edilidade,
através do ofício n2 523, de 9 de Junho, recebido e registado nesta entidade no dia 15 de junho sob o
registo 13728.- 3 - A Exma. Vereadora dos Recursos Humanos, Dr.ª Ana Marga rida Ferreira da Silva,
em 29 de junho de 2015 determino u a in stauração do processo disciplinar nos termos do n2 1 do art.
1962 da LGTFP.- 4 -Em 29 de junho de 2015, procedeu-se à abertura do processo discipl inar que corre
termos sob o n2 2015/00002 PD. li - PROCESSO DISCIPLINAR - Diligências instrutórias.- 5 - Em
cumprimento do art. 2122 da LGTFP, juntou-se aos autos o registo biográfico da arguida, e procedeuse à audição das partes envolvidas, nomeadamente, participante, testemunhas e arguida.- 6 -Para
além do participante, pai da menor Inês Araújo Rei, fo i ouvida a educadora Ludovina Augusta da Silva

Soutelo Me ira, uma testemunha tarefeira da sala de atividades onde os factos ocorreram, Maria Isabel
Azevedo Soares Silva, a animadora da outra sala de atividades, Regina Vieira Martins.- 7 - Procedeuse, também à audição da arguida. Não foram solicitadas quaisquer diligências por parte da arguida.8 -Da análise da matéria acusatória, verifica-se que foi deduzida contra a arguida a seguinte acusação:
- Atento o teor da participação subscrita por Rolando Fernandes Rei, no dia 20 de Maio de 2015, cerca
das 16.00 horas, a arguida estava a dirigir-se à menor Inês Araújo Rei aos gritos derivado do facto de
a criança não ter despido o fato de fantasia depois de a tal ter sido instada.- 9 - Atento o teor da
exposição subscrita por Rolando Fernandes Rei procedeu-se a audições que abordaram todas as
situações e questões colocadas naquele documento e que se passam a transcrever: - "Questionado
sobre o ocorrido no dia 20 de Maio, afirmou ter-se dirigido ao Jardim, a fim de ir buscar a filha, cerca
das 16.00h. Enquanto se dirigia para a sala do A TL, ouviu gritos que o incomodaram sem saber que se
tratavam de gritos dirigidos à sua filha. Quando entrou na sala encontrou a filha a chorar e a O. Isabel
terá dito: "Desculpe pai mas teve de ser". Na sala encontravam-se entre 15 e 20 crianças, sentadas à
volta de uma mesa, estando duas vestidas com fatos de princesa (roupa do A TL) sendo uma delas a
sua filha. Esta estava de pé e a chorar. As restantes estavam em silêncio e uma delas estava a ser
pintada. Não havia mais adultos na sala. A Animadora disse-lhe que já tinha dito duas ou três vezes à
Inês para tirar a roupa mas que a ela não tinha obedecido e por isso estava a gritar. Entretanto
ofereceu-se para, se esperasse mais cinco minutos, lhe fazer a pintura e que se quisesse podia trazer
os sapatos de princesa. O pai recusou, ajudou a criança a despir o fato e saiu coin a criança. A Inês
veio a chorar desde o A TL até ao parque da Somartis. Questionado se a Animadora, em contexto de
sala tinha um tom de voz normal ou alto, respondeu que esta Animadora usava um tom de voz normal.
Questionado se alguma vez a sua filha tinha referido algum episódio violento com a animadora
respondeu que não; questionado se alguma vez ouvir falar do comportamento agressivo da
animadora, respondeu que não; questionado sobre se algum pai teria referido comportamento
inadequado da animadora (o participante faz parte da associação de país) respondeu que não;
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questionado sobre a reação da sua filha depois deste episódio, designadamente se se encontrou com
a Animadora respondeu que lhe parece que a sua filha está a frequentar a sala da animadora Regina,
embora com as obras de retirada do fibrocimento da escola, por vezes lhe parece que as crianças
frequentam o mesmo espaço. Também lhe parece que a filha já contactou a O. Isabel, não parecendo
melindrada com esse facto. Mais referiu no que no dia 22 de maio se dirigiu à Coordenadora do jardimde-infância para falar sobre este caso, o mesmo acontecendo com a Educadora Ludovina. Com a
Animadora nunca mais teve contacto. "-10-Na inquirição da testemunha Maria Isabel Azevedo Soares
Silva, Auxiliar do ATL no Agrupamento de escolas de Monserrate, ·colocada na sala da arguida entre
as 14.30 e as 18.30h, foi dito que "se encontrava dentro da sala no dia 20 de Maio pelas 16.00h { .. .)
sentada na mesa entre os meninos, que na altura se encontravam a fazer desenhos. (. ..) A animadora
- arguida - encontrava-se a fazer pinturas na cara das crianças." Foi ainda dito que "a animadora
Isabel tinha dado instruções à menina Inês por duas ou três vezes para despir o vestido, uma vez que
depois de feitas as pinturas na cara ou ficava o vestido estragado ou a pintura. No momento da
entrada do pai da criança a Animadora falou um pouco mais alto dizendo mais uma vez à criança para
ir retirar o vestido. Mais declara que a menina começou a chorar quando viu o pai uma vez que já
sabia que ia embora sem pintar a cara. O queixoso perguntou à animadora se era maneira de se tratar
as crianças em tom de voz bastante exaltado. A animadora pediu logo desculpa, mas o pai continuou
a repreender a animadora. A criança continuava a chorar porque não queria ir embora sem a cara
pintada e o pai não deixou que isso acontecesse levando a criança assim mesmo. Foi a testemunha
questionada sobre o tom de voz da animadora respondeu que se trata de um tom de voz normalmente
alto mas não se encontrava a gritar de forma violenta e descontrolada como é dito na queixa.
Questionada sobre o comportamento habitual da criança, respondeu que é uma criança que faz birras
quando não obtém aquilo que quer, batendo com o pé no chão e fazendo barulho. Quando chegam os
pais começa a chorar porque não quer ir embora. A relação da menina com a animadora é
normalmente boa e parece-lhe que continua a ser depois deste incidente". De referir que o progenitor

afirma que não havia adultos na sala para além da arguida e do participante. Quer a arguida, quer a
tarefeira (testemunha) afirmam que esta se encontrava na sala do A TL onde se deram os factos.- 11lnquirida a animadora Regina Vieira Martins declarou que "na data da ocorrência - dia 20 de Maio de
2015 - se encontrava na sua sala, juntamente com a auxiliar que lhe dá apoio pelo que não estava na
sala onde decorreram os factos alegados. 11 Declarou ainda "que nas salas de prolongamento de
horário estão sempre dois adultos, uma Animadora e uma Auxiliar. Questionada sobre o
comportamento da menina Inês Araújo Rei, informou que é uma criança que costuma fazer birra mal
vê os progenitores com o intuito de ficar mais um pouco a brincar com os colegas. Também costuma
fazer birra no momento de vestir casacos para abandonar o jardim. Questionada sobre o tom de voz
da colega Maria Isabel Coutinho Araújo, informa que esta tem um tom de voz alto em circunstâncias
normais fruto dos vários anos a trabalhar dentro de uma sala com várias crianças naturalmente
barulhentas. Informou ainda que, não estando na sala no dia da ocorrência, sempre que a Isabel faz
as pinturas faciais às crianças tem obrigatoriamente dentro da sala uma auxiliar, uma vez que o
trabalho de pintura facial é muito minucioso exigindo uma grande atenção. Declarou ainda que a
colega Isabel é uma pessoa muito profissional, muito acarinhada pelas crianças, que adoram as
pinturas faciais feitas por ela e que vem depois mostra à declarante."- 12 - .Do testemunho da
educadora de infância Ludovina Augusta da Silva Soutelo Meira e da situação ocorrida entre a
animadora Isabel Araújo e o queixoso Rolando Rei, extraem-se as seguintes declarações: - "disse que
no próprio dia a animadora lhe tinha ligado a contar o sucedido, igualmente no dia seguinte no fim do
dia os pais da menina Inês Rei, estiveram com a declarante. O pai da menor disse à declarante que a
Animadora já estava aos gritos quando ele passou no corredor, ao passo que a animadora lhe disse
que tinha falado mais alto que o normal porque tinha pedido várias vezes à menina para tirar a
fantasia a fim de ser pintada ao que a menina não tinha anuído~ Questionada sobre o comportamento
habitual da menor na sua sala de aula referiu que a menor costuma cumprir ordens embora com
tendência a fazer birras. Igualmente costuma fazer birra quando os pais vem buscá-la chorando
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porque não quer ir com os pais. Questionada sobre a relação atual da menina com a animadora Isabel,
referiu que logo no dia seguinte, enquanto estava a conversar com os pais, a menina foi para a sala
da Isabel e reagiu normalmente ficando a brincar sem medo e sem recusa de ir para a sala da
animadora. Questionada sobre a sua opinião profissional relativamente à animadora Isabel entende
que é uma pessoa competente, responsável, de quem as crianças gostam. Questionada sobre a
existência de outro adulto na sala, não sabe se estava ou não, contudo é habitual a D. Isabel Silva estar
na sala uma vez que dá apoio a uma criança com Necessidades Educativas Especiais que costuma estar
no ATL da animadora Isabel Araújo e que precisa de uma pessoa só para cuidar dele."-13 -Por
solicitação da subscritora, foi a arguida, Maria Isabel Coutinho Araújo ouvida, e que à matéria dos
autos declarou: - "questionada sobre o que aconteceu no dia 20 de Maio de 2015, depois das 16.00h
respondeu que se encontra a pintar uma criança e a filha do queixoso encontrava-se ao seu lado, na
expetativa de também ser pintada. Uma vez que se encontrava com o vestido de princesa que deveria
ter despido há algum tempo (a declarante já a havia mandado despir o fato várias vezes ao que a
menina Inês de Araújo Rei não atendeu) a declarante mandou mais uma vez a menina despir o fato.
Mais declara que as suas palavras foram:

11

Inês vai tirar o vestido já te disse" em tom ligeiramente

mais elevado, sem gritar, altura em que viu o pai já dentro da sala. A reação da menina foi chorar por
ter visto o pai, sabendo que este a levava sem ser pintada. Já é habitual esta criança chorar quando
os país chegam, uma vez que quer ficar na escola, quer esteja na sua sala quer na da colega. O pai
perguntou-lhe diretamente se achava que eram maneiras de tratar a criança ao que respondeu: "Se
calhar o pai tem razão" para tentar acalmar o pai. Entretanto o pai já tinha ajudado a Inês a despir o
fato de princesa, pegou na Inês pela mão e levou-a. Mais afirma que na sala costumam estar 25
crianças, não sabendo à hora dos acontecimentos quantas crianças já teriam saído. Questionada se
se encontrava algum adulto com ela na sala, respondeu que estava a O. Isabel, (tarefeira) que a
acompanha na sala para tomar conta das crianças, e que naquele dia estava obrigatoriamente, uma
vez que a declarante se encontrava em atividades de pintura facia l que obrigam a uma atenção na

tarefa em concreto, o que não poderia acontecer se não houvesse outro adulto a tomar conta das
crianças. Questionada se a Inês teve alguma atitude de receio quando voltou a encontrar a declarante,
disse que a criança veio cumprimenta-la (uma vez que a declarante se encontrava de costas e não a
via se a menina se não se lhe dirigisse). Questionada sobre se após estes acontecimentos voltara o
contactar os pais do menor Inês respondeu que nunca mais contactou com eles, nem eles consigo.
Declarou ainda que é animadora há cerca de 15 anos, sendo antes disso Auxiliar de Ação Educativa e
nunca teve nenhuma queixa de nenhum docente, progenitor ou encarregado de educação, de
ninguém. Uma vez que tem muito jeito para os pinturas faciais, as crianças estão sempre a pedir-lhe
para fazer as pinturas na altura dos seus anos, pelo que se sente muito acarinhada pelas crianças." Ili
- PROCESSO DISCIPLINAR - Enquadramento legal • 14 - De acordo com o art. 183º da LGTFP

considera-se infração disciplinar o comportamento do trabalhador, por ação ou omissão, ainda que
meramente culposo, que viole deveres gerais ou especiais inerentes à função que exerce. • 15 -Os
deveres gerais dos trabalhadores estão consagrados no art. 73º da LGTFP.- 16 - As normas
disciplinares constantes na LGTFP aplicam-se aos trabalhadores municipais, por força do disposto no
nº 2 do seu art. 1 º· - 17 - Quem mandou instaurar o processo disciplinar é competente, ainda que não
detenha competência para aplicar sanções disciplinares, de acordo com o nº 1 do art.196º conjugado
com o nº 4 do art.197º da LGTFP, que consagra que nos m unicípios é o órgão colegial executivo Câmara Municipal - que tem competência para aplicação das sanções disciplinares. - 18 - A sujeição
ao poder disciplinar inicia-se com a constituição do vínculo de emprego público, em qualquer das suas
modalidades, vide nº 3 do art. 176º da LGTFP. - 19 · O procedimento foi mandado instaurar dentro
dos prazos estabelecidos nos nºs 1e2 do art. 178º da LGTFP, pelo que a prescrição está afastada.- 20
- No procedimento em apreço ter-se-á em conta a existência das circunstâncias dirimentes, atenuantes
ou agravantes da responsabilidade disciplinar ao abrigo do consagrado nos art. 190º e 191 ºda LGTFP.

· 21 - Os factos descritos e participados, a verificarem-se, são passíveis de violação do dever funcional
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de correção, que nos termos do nº 10 do art. 73º da LGTFP consiste: - {dever de correção) em tratar
com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.

- 22 - Caso se verifique a existência de ilícito disciplinar por violação dos deveres gerais e especiais, na
aplicação da sanção disciplinar atender-se-á aos critérios gerais enunciados nos artigos 184.º a 187.º
e 29 7º (casos a que se aplicam as sanções disciplinares de repreensão escrita, multa, suspensão e
despedimento disciplinar) à natureza, à missão e às atribuições do órgão ou serviço, ao cargo ou
categoria do trabalhador, às particulares responsabilidades inerentes à modalidade do seu vínculo de
emprego público, ao grau de culpa, à sua personalidade e a todas as circunstâncias em que a infração
tenha sido cometida que militem contra ou a f avor dele, conforme determina o art. 189º da LGTFP. -

23 - Quando os factos praticados pelo trabalhador sejam passíveis de ser considerados infração penal,
dá-se obrigatoriamente notícia deles ao Ministério Publico coinpetente para promover o procedimento
criminal nos ter mos do art. 242º do Código do Processo Penal, ao abrigo do preceituado no nº 4 do
art. 1799 da LGTFP. IV- PROCESSO DISCIPLINAR - Subsunção da matéria factual à matéria de direito

- 24 - Analisada a acusação feita pelo participante, Rolando Fernandes Rei, de que a arguida viola o
dever de correção, tratando a menor Inês Araújo Rei "aos gritos", e confrontados os factos enunciados
com as declarações prestadas pelas restantes testemunhas, as mesmas declararam que nunca
ouviram a arguida a gritar com os meninos. Para uma melhor apreciação e corroboração da ausência
da verdade dos factos, extrai-se parte das declarações prestadas com interesse para a matéria em
análise, das testemunhas:- Maria Isabel Azevedo Soares Silva, taref eira da sala onde se desenrolaram
os acontecimen tos, afirmou: - "No momento da entrada do pai da criança a Animadora falou um
pouco mais alto dizendo mais uma vez à criança para ir retirar o vestido. Questionada sobre o tom de
voz da animadora respondeu que se trata de um tom de voz normalmente alto mas não se encontrava
a gritar de forma violenta e descontrolada como é dito na queixa. " - Regina Viera Martins, animadora
da outra sala de A TL, afirmou que: - "Questionada sobre o tom ·d e voz da colega Maria Isabel Cout inho
Araújo, informa que esta tem um tom de voz alto em circunstâncias normais fruto dos vários anos a

trabalhar dentro de uma sala com várias crianças naturalmente barulhentas."- Ludovina Augusta da
Silva Soutelo Meira, educadora de infância, com quem a arguida trabalha diretamente, afirmou: - "O
pai da menor disse à declarante que a Animadora já estava aos gritos quando ele passou no corredor,
ao passo que a animadora lhe disse que tinha falado mais alto que o normal porque tinha pedido
várias vezes à menina para tirar a fantasia a fim de ser pintada ao que a menina não tinha anuído."*
Assim, apreciada toda a prova testemunhal conclui-se que, não foram os factos provados, uma vez
que do confronto entre as declarações do participante e da testemunha não resultou evidente que a
arguida estivesse "aos gritos" com a menor, apenas tendo usado um tom de voz mais alto, pelo que
fica afastada a violação do dever de correção. • 25 • Da afirmação, feita pelo participante Rolando
Fernandes Rei, de que a sua filha foi vítima de violência psicológica por parte da animadora o que
eventualmente provocaria a rejeição à escola, por causa da arguida, atentas as declarações prestadas,
nomeadamente por: - Ludovina Augusta da Silva Soutelo Meira, educadora de infância - "Questionada
sobre a relação atual da menina com a animadora Isabel, referiu que logo no dia seguinte, enquanto
estava a conversar com os pais, a menina foi para a sala da Isabel e reagiu normalmente ficando a
brincar sem medo e sem recusa de ir para a sala da animadora." - Maria Isabel Azevedo Soares Silva,
tarefeira - "A relação da menina com a animadora é normalmente boa e parece-lhe que continua a
ser depois deste incidente." - Rolando Fernandes Rei, participante, ouvido em declarações, afirmou "Também lhe parece que a filha já contactou a D. Isabel, não parecendo melindrada com esse facto".
Face ao exposto, conclui-se que não ficou provado que a menor Inês Rei não rejeita a escola por causa
da arguida, pelo que parece não ter sido afetada pela ocorrência - 26 - Atenta a participação feita por
Rolando Fernandes Rei de que a menina Inês Rei estava a "chorar compulsivamente" em consequência
dos "gritos" da arguida, não foi possível apurar se era por esse motivo ou porque ao ver o pai sabia
que já não ia ser pintada pela animadora. Isto porque os testemunhos são unânimes nesta matéria.
Se não vejamos: - Ludovina Augusta da Silva Soutelo Meira, Educadora de infância no Agrupamento
de Escolas de Monserrate: - "Questionada sobre o comportamento habitual da menor na sua sala de

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2015

-15-

aula referiu que a menor costumo cumprir ardens embora cam tendência a fa11,,_ras. Igualmente
costuma fazer birra quando os pais vem buscá-la chorando porque não quer ir com os pais. 11 - Maria
Isabel Azevedo Soares Silva, Auxiliar a exercer funções no Agrupamento de Escolas de Monserrate: "(. ..) a menina começou a chorar quando viu o pai uma vez que já sabia que ia embora sem pintar a
cara.(... ). A criança continuava a chorar porque não queria ir embora sem a cara pintada e o pai não
deixou que isso acontecesse levando a criança assim mesmo." - Regina Viera Martins, Assistente
Técnica com funções de Animadora a exercer funções no Agrupamento de Escolas de Monserrate: "Questionada sobre o comportamento da menina Inês Araújo Rei, informou que é uma criança que
costuma fazer birra mal vê os progenitores com o intuito de ficar mais um pouco a brincar com os
colegas. Também costuma fazer birra no momento de vestir casacos para abandonar o jardim." Pelo
que se pode concluir que é usual a criança fazer birra e chorar quando os progenitores chegam ao
Jardim de infância, não havendo como apurar se o motivo era diferente.- 27 - Não é legalmente
possível ouvir a menor Inês Araújo Rei em processo de declarações atenta a idade da criança.- 28 - V

- PROCESSO DISCIPLINAR - Conclusões: Analisados de forma precisa e concisa todos os factos,
conclui-se que os mesmos não constituem infração disciplinar, nos termos do art. 1839 da LGTFP, dada
a inexistência de violação de deveres funcionais gerais (descritos no art. 739 da LGTFP). Assim, os
comportamentos da arguida, não estão enquadrados na tipificação dos factos considerados infração
disciplinar, previstos nos art. 184Q a 187Q e 297Q da LGTFP. Não podem, pois, extrair-se dos autos
elementos probatórios (prova testemunhal) que permitam atribuir à trabalhadora Maria Isabel
Coutinho de Araújo, qualquer comportamento, por ação ou omissão, violadores dos seus deveres
profissionais, ou que sejam incompatíveis com a dignidade indispensável ao exercício das suas funções,
e portanto, que possam ser alvo de censura disciplinar. Pelo exposto, nos termos do n. 1, art. 213Q da
LGTFP, por se verificar inexistência de infração disciplinar, atendendo à prova produzida, à valoração
da mesma e análise de direito efetuada, propõe-se o arquivamento do presente processo disciplinar.
Façam-se os autos cone/usos que se remetem à Excelentíssima Vereadora Ana Margarida Ferreira da

Silva, a qual ao não ser competente para dispor, o deverá enviar ao órgão executivo - Câmara
Municipal de Viana do Castelo - para decidir nos termos do n. 4, art. 197º da LGTFP. (Hirondina
Machado).". Concluída a análise e discussão do Relatório, a Câmara Municipal deliberou, nos

termos do artigo 55°, nún1ero 3, da Lei n" 75/2013, de 12 de Setembro, proceder à votação,
mediante escrutínio secreto, tendo sido acordado que quem quisesse votar favoravelmente a
proposta da instrutora inscreveria no boletim de voto a letra "S", quem quiser votar contra
inscreverá a letra "N", e quem se quiser abster inscreverá a letra "A". Realizadas as diligências
da votação e contados os votos, foi apurado o seguinte resultado:- sete votos a favor da
proposta da instrutora, pelo que a mesma foi aprovada e, em consequência, foi deliberado o
arquivamento do presente processo disciplinar, nos termos do n. l, art. 213° da LGTFP, por se
verificar inexistência de infração disciplinar, atendendo à prova produzida, à valoração da
mesma e análise de direito efetuada. Esta deliberação foi tomada por unaniinidade estando

presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda
Figueiredo. (10) CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE

COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO ÀS CANTINAS
MUNICIPAIS - MAPAS FINANCEIROS PARA O ANO LECTIVO DE 2015/2016:Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidame nte se transcreve:"PROPOSTA - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DOS
RECURSOS HUMANOS PARA APOIO ÀS CANTINAS MUNICIPAIS - MAPAS FINANCEIROS PARA O ANO LECTIVO

2015/2016 - 1. O funcionamento da rede de Cantinas Municipais Escolares implica a disponibilização
de recursos humanos (fixos) que garantam o normal funcionamento do serviço. O atual quadro de 72
cozinheiras, revela um nível etário médio elevado,> 53 anos, (com 12 elementos com mais de 61 anos),
que se reflete na existência de vários processos de inatividade continuada cuja substituição importa

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2015

-16-

acautelar. Importa ainda considerar a saída, por previsível aposentação no decorrer do novo ano
letivo, de 2 funcionários. No sentido de colmatar esta situação e pese o quadro restritivo à admissão
de pessoa l, o município tem em curso um procedimento de recrutamento para bolsa de contratação,
que segue o seu percurso norm al e cuja conclusão deverá ocorrer em meados de 2016. 2. O serviço
de refeições disponibilizado pelo município, cuja estrutura essencial é assegurada por pessoal do
quadro implica, nos períodos de ponta, (colocação de mesas/refeição/ levantamento de mesas), a
disponibilização de recursos complementares. 3. Tendo presente a colaboração que tem sido mantida
neste domínio com as juntas de freguesia, que tem permitido criar as melhores condições para o
funcionamento do serviço, tendo presente a necessidade de garantir a melhor utilização de recursos
já existentes em algumas juntas de freguesia, foram celebrados com as juntas de freguesia a seguir
ident ificadas, contrat os inter-administrativos de delegação de competências em matéria de
contra tação de recursos humanos para apoio às cantinas escola res, previstas no art2332, nº 1 alínea
hh) da Lei 75/2013, aprovados em Câmara e na Assem bleia M unicipa l de Setembro de 2014 com o
período de vigência do mandato. Por haver algumas alt erações em termos de recursos financeiros
que enquadram as necessidades destes recursos humanos para o próximo ano lectivo, venho propor
que sejam aprovados os seguintes mapas de pessoa l e consequente mapas financeiros com o valor
global de 110.214,00 €a vigorar para o ano lectivo de 2015/2016. (a) Maria José Guerreiro
JUNTA DE FREGUESIA
UF Tone e Vila Mou
JF Areosa
UF Viana do Castelo

JF Carreço

Cozinheiro

UF Barroselas e Carvoeiro
UF Mazarefes e Vila Fria

Tempo parcial

Y. tempo apoio serviço refeições

1

Y2 tempo para apoio ao serviço de
refeições
Y. tempo apoio serviço refeições

1

1/2 tempo para apoio serviço de
refeições e 1/2 tempo para apoio
prolongamento horário
4 x Y2 para apoio serviço de
refeições para os 4
estabelecimentos

UF Geraz Lima
UF Nogueira, Meixedo,
Vilar Murteda
UF Cardielos e Serre leis

Assistente Operacional

1

1

Y2 tempo - EB 1 Nogueira e Y2
tempo J.I. Meixedo refeições

Y. tempo para apoio ao serviço de
refeições J.I. Serreleis
Y2 para apoio prolongamento de
horário J.I Carvoeiro
2. 30 h serviço de refeições J.I

Mês
U.F. Torre
e Vila Mou
JF Areosa
JF Carreco
U F. Geraz
Lima
U.F
Nogueira.
Mei•edo.
V. Murleda
U.F. viana
do Castelo
U.F
Cardielos
e Serreleis
U.F
Carvoeiro
Barroselas
U.F.
Mazarefes e
Vila Fria
Tola!

Sei

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Aao

Total

Comor.

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

2360

1180

1180

15.340

3433

400
1584

400
1584

400
1584

400
1584

400
1584

400
1584

400
1584

400
1584

400
1584

800
3168

400
1584

400
1584

5.200
20.592

3434
3435

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1600

1.600

3.200

1.600

1.600

20.800

3436

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

3168

1584

1584

20.592

3437

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

1180

2360

1180

1180

15.340

3438

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4.400

3439

400

400

400

400

400

400

400

400

400

800

400

5200

3440

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

2750

3441

8578

8578

8578

8578

8578

8578

8578

8578

8578

16506

8578

400

7928

110.214

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, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e lida Figueiredo.

(11)

CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS

DE

DELEGAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ESCOLARES - MAPAS
FINANCEIROS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016:-

Pela vereadora Maria José

Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE (OMPET~NCIAS NO ÂMBITO DOS TRANSPORTES ESCOLARES - MAPAS
FINANCEIROS PARA OANO LECTIVO 2015/2016-A Câmara Municipal vem, em concertação com diversas

Juntas de Freguesia, garantindo a realização de circuitos de transporte para alunos relocalizados, por
força do encerramento de estabelecimentos do l.º C.E.B, bem como para crianças de freguesias que,
por si só, não reúnem condições que permitam, a nível local, a estruturação da oferta da educação
pré-escolar, e, por isso se integram na oferta de territórios vizinhos, garantindo, assim, o acesso
universal à frequência desta primeira etapa da educação básica. Sendo necessário criar as condições
indispensáveis ao normal desenvolvimento do novo ano letivo de 2015/2016, e no quadro .de uma
gestão equilibrada da rede escolar e em articulação com os Agrupamentos de Escolas e comunidades
envolvidas, é necessário dotar as Juntas de Freguesia, que desenvolvem estes circuitos locais de
transporte escolar, das condições essenciais à sua execução, em conformidade com o previsto no
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1
Plano de Transportes Escolares para 2015/2016, aprovado pelo Conselho Municipal de Educação em
6 de Maio de 2015, pela Câmara Municipal em 14 de Maio de 2015 e pela Assembleia Municipal em
30 de Junho, respetivamente. Tendo sido já celebrados com as juntas de freguesia a seguir
identificadas, contratos inter-administrativos de delegação de competências em matéria de
transportes de alunos previstas no artº33º,

nº 1 alínea gg) da Lei 75/2013, aprovados em Câmara e na

Assembleia Municipal de Setembro de 2014 com o período de vigência do mandato, e tendo presente
o quadro de necessidades identificadas para o ano 2015/2016 para se garantir o acesso à frequência
da educação básica independentemente do local de residência e aprofundar a colaboração com as
Juntas de freguesia permitindo uma gestão eficaz e racional dos recursos disponíveis, proponho que
sejam aprovados os seguintes mapas financeiros a vigorar para o ano lectivo de 2015/2016 .
DOTAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DE COMPROMISSO
QUADRO 1
JUNTAS DE
FREGUESIA
JF Amonde
U.F. Nogueira,
M eixedo, Vilar
de Murteda

JF Montaria

JF Mujães

JF Alvarães
U.F. Torre Vila
Mou
JF Afife

JF Outeiro

U.F. Geraz do
Lima

Compromisso
Set/Dez Jan/Junho

A POIO
MENSAL

MESES

70€/dia

10

€ 5.390

€8.890

3001

€150

9

€450

€900

3002

€850

10

€ 2.975

( 5.525

3003

(600

10

( 2.100

( 3.900

3004

( 500

10

€ 1.750

( 3.250

€850

9

( 2.550

( 5.100

3005

€850

10

( 2.975

( 5.525

3006

(850

10

( 2.975

( 5.525

3007

Transporte de 7 alunos dos lugares de Valadares e Costa e 4
crianças dos mesmos lugares

€700

10

( 2.450

( 4.550

3008

Transporte de 5 alunos do 12 ciclo e 3 crianças do pré-escolar de
Agros/Ventoso para EBl/J.I. St.i! Leocádia

€750

10

€ 2.625

( 4.875

3009

OBJECTO
Transporte de 3 crianças para a JI da Abelheira, 1 aluno para ebl
da abelheira e 2 alunos para o ensino secundário em Santa Maria
M aior
Transporte de 3 alunos do 1.2 C.E.B. de lugares isolados de M eixedo
V. Murteda e Meixedo para o local de embarque/circuito especial
Transporte de 6 crianças/alunos do 1.2CEB e pré-escolar dos
lugares de Trás Âncora e Pedrulhos para o Souto, e dos alunos do
2.,32 cicios/ec dos mesmos lugares para o local de embarque do
autocarro (circuito especial) e transporte 4 dias por semana até 7
alunos do 122 ano de regresso ás 13,30h para Meixedo, V.
Murteda e Montaria
Transporte de 14/alunos do 1.CEB e 2 crianças de Portela Susã
para o Centro Escolar de Mujães
Transporte de 5 alunos do 12 CEB e 2 crianças do lugar de Mámua
para o Centro Escolar de Mujães
Transporte de 19 alunos da área da antiga escola da Costeira para
o Centro Escolar de Alvarães Igreja.
Transporte de 3 alunos 12 CEB de Vila Mou para Centro Escolar de
Lanheses
Transporte de 5 crianças de Vila Mou para o J. Infância da Torre.
Transporte de 4 alunos e 6 crianças de Freixieiro de Soutelo e 1 de
Amonde para Afife

N2

U.F. Barroselas
Carvoeiro

JF Chafé

Transporte de 2 alunos do 12 Ciclo do lugar da Vacaria /e
transporte de 2 crianças do Pré-Escolar do mesmo lugar para a
EB/JI de Carvoeira e 1 aluna N.E.E. da Vacaria para EB2,3/S
Barroselas e 5 alunos do 22,32 CES para Eb23/S

( 850

10

( 2.975

( 5.525

3010

Transporte de 10 alunos da EBl Amorosa para almoço na EBl de
Chafé igreja

€500

9

( 1.500

(3.000

3011

€30.715

€56.565

Total de encargo mensal estimado

€8.990

(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, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo.

(12) CONTRATOS

INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTE
DE REFEIÇÕES - MAPAS FINANCEIROS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016 RECTIFICAÇÃO:-

Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi

apres~ntada

a proposta que

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- RECTIFICAÇÃO - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS- TRANSPORTES DE REFEIÇÕES - MAPAS FINANCEIROS PARA O
ANO LECTIVO 2015/2016 - No quadro da racionalização da rede/serviço de cantinas escolares, em

resultado da dinâmica demográfica observada e dos recursos que lhe estão afetos, a Câmara
Municipal tem vindo a implementar o serviço de refeições, através do recurso ao catering, a partir de
outras unidades educativas que lhe são próximas. Esta medida permitindo uma diminuição de custos,
permite, sobretudo, uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos humanos disponíveis no quadro
das limitações que vem sendo impostas pela lei do orçamento. A concretização deste serviço só é
possível através da colaboração das Juntas de Freguesia, na execução do transporte, em condições
adequadas, das referidas refeições.Por haver algumas modificações em termos de recursos
financeiros que enquadram as necessidades destes transportes de refeições para o próximo ano
lectivo, em virtude de encerramento e ou agregação de escolas, venho propor que sejam aprovados
os seguintes mapas financeiros com o valor global de 15.000 € a vigorar para o ano lectivo de
2015/2016.
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Quadro 1
JUNTAS DE FREGUESIA

OBJECTO

APOIO
MENSAL

MESES

Set/Dez

Jan/jul

Compromisso
n2

JF Afife

Transporte de re feições da EBl de Carreço
para a EBl Afife

€ 300

10

€900

€2.100

3045

U. F. S.M.M. Meadel a,
Monserrate

Transporte das refeições da EBl da Igreja
Meadela para a EBl/J.I. de Portuzelo

€ 300

10

€900

€2.100

3047

U .F. Deoc/Sub/P.Suzã

Transporte das refeições da EBl/JI para
Deocriste

€300

10

€900

€2.100

3049

Transporte de refeições do CE Santa Marta
para JI de Serreleis

€300

10

€900

€2.100

3050

Transporte de refeições da EBl de Chafé
para a EBl/Ji de Fieiros do Mar

€300

10

€900

€2.100

3051

€4.500

€10.500

JF S. M. Portuzelo
J.F. Chafé

TOTAL ENCARGOS

€1.500

Total de encargos previstos 15.000€

(a) Ma ria 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, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (13) APOIO AO CONCURSO

"QUADRAS DA SRª D 'AGONIA" DO JORNAL A AURORA DO LIMA:- A Câmara
Municipal deliberou retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores
Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (14) CONCURSO RAINHA DAS

VINDIMAS - DESPESAS:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - Concurso Rainha das Vindimas -

Despesas - O Município de Viana do Castelo tem desenvolvido diversas iniciativas no sentido de
promover o enoturismo e dar visibil idade às trad ições e à cul t ura rural. O Concurso da Rainha das
Vindimas é uma dessas actividades e tem lugar em diversas fases: a nível nacional, sendo que esta
fina l se realiza, em 2015, em Reguengos de Monsaraz. Para apoiar o desenvolvimento dest a iniciativa
e a representação do Município de Viana do Castelo em Reguengos de Monsaraz, proponho a

aprovação do pagamento de despesas até 3000€. (compromisso n.2 3493). (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, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo (15) POSTURA DE TRÂNSITO (FESTAS

DA SRª D' AGONIA) - RECTIFICAÇÃO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- POSTURA DE TRÂNSITO
(FESTAS DA SR! O'AGONIA) - RECTIFICAÇÃO -

Atendendo a que a decoração das ruas da Ribeira com tapetes

florais, no âmbito da realização da Procissão ao Mar, exige um tempo de preparação considerável,
propõe-se a rectificação da Postura de Trânsito, aprovada na Reunião de Câmara de 23 de Julho, para
que seja proibido o estacionamento e trânsito a partir das 00,00horas do dia 18 de Agosto, nas ruas
da Ribeira: Rua dos Poveiros, Rua Monsenhor Daniel Machado, Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, Rua
Góis Pinto e Largo Infante O. Henrique. (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,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda
Figueiredo. ( 16) 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.
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2. (... )

Artigo 2°
Duração das reuniões
( ... )

Artigo 3°
Condições de Funcionamento
12 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.

Informação dos Atos

(... )
Artigo 9º
Atas

( ... )
Artigo 10º
Entrada em Vigor

( ... )"

Posta a votação a proposta apresentada pelo PSD a mesma obteve o seguinte
resultado:- 4 votos contra do PS, tendo o Presidente exercido, ao abrigo do disposto
no artigo 54°, nº 2, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, voto de qualidade e 4 votos
a favor do PSD e CDU. Face a este resultado a Câmara Municipal deliberou reprovar
a transcrita proposta. Esta deliberação foi tornada por maioria com os votos contra do
Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José
Guerreiro e os votos a favor dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco,

Helena Marques e Ilda Figueiredo. (17) 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 02010202 foi reforçada
para acomodar a despesa com renovação do compromisso anual do contrato de
fornecimento de combustíveis rodoviários. As rubricas correntes foram compensadas
por rubricas igualmente correntes.
Identificação·das rubricas
Orgãnica

Económica

Descrição

Dotação
anterior

Despesa
Modificações orcamentais
Inscrições ·Diminuições
Reforços
Anulações

Dotação
seguinte

02

Camara Municipal
Presidência

º·ºº
0,00

0,00

0201
02
0201

Aquisição De Bens E Serviços

0,00

0,00
0,00

0,00

020107

Vestuârio E Artigos Pessoais

20000,00

15000,00

0202

Aquisição De Serviços
Outros Trabalhos Especializados

0405

Administração Local

040501
04050102
0405010208

Freguesias

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
15000,00

0,00

020220
04

º·ºº
67000,00

º·ºº
0,00

5000,00

08

Translerências De Capital

0805
080501
08050102

Administração Local
Freguesias

0805010208

OuIras Transferências

0807
080701

Instituições Sem Fins Lucrativos

01

Despesas Com O Pessoal

0103
01 0308
02

Segurança Social
Outras Pensões

0202

Aquisição De Serviços

020220

Outros Trabalhos Especializados

0202

Aquisição De Bens

Transferências Correntes
Continente
Outros

Continente

Instituições Sem Fins Lucrativos
Departamento De Administração Geral

0203

Aquisição De Bens E Serviços

Departamento Educação, Cultura E Qualidade De Vida

01

Despesas Com O Pessoal

0102
010210
010212

Abonos Variâveis Ou Eventuais
Subsidio De Trabalho Noturno

0103

Segurança Social

Indemnizações Por Cessação De Funções

º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
0,00
1215089,47

º·ºº

0,00
0,00

º·ºº

0,00

11000,00

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

841500,00

15000;00

º·ºº

0,00
70000,00

º·ºº

0,00
0,00

º·ºº
9000,00
0,00

º·ºº
º·ºº
0,00

0,00
210600,00

º·ºº
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

77250,00
0,00

5000,00
1000,00

º·ºº

0,00

º·ºº

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

º·ºº

78000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
1200089,47

º·ºº

0,00
0,00

º·ºº
º·ºº
0,00

0,00

0,00

º·ºº
º·ºº
0,00
º·ºº

º·ºº

856500,00
0,00
147250,00
0,00
0,00

0,00

0,00

6000,00

3000,00

º·ºº

6400,00

º·ºº
º·ºº
204200,00

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00
4000,00

º·ºº

0,00
0,00

º·ºº

14000,00
0,00

0,00

0,00
0,00

1000,00
15000,00
0,00
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010308

Oulras Pensões

02

Aquisição De Bens E Serviços

0,00

0202
020217

Aquisição De Serviços

0,00

020222

Serviços De Saude

020225

Oulros Serviços

04
0407
040701

Instituições Sem Fins Lucrativos

04070102

Fins Desportivos

04070104
07

Aquisição De Bens De Capilal

17000,00

0,00
0,00

4000,00

13000,00

0,00
0,00
10000,00

0,00
0,00

103000,00

0,00
0,00

40500,00
1617318,27

0,00
0,00

11000,00
30600,00

29500,00
1586718,27

Transferências Correnles

0,00

0,00

lnslituições Sem Fins Lucrativos

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

732000,00
611500,00

56000,00
19000,00

0,00
0,00

788000,00
630500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Publicidade

Fins Sociais

0701
070103

Investimentos

0,00
0,00

Edifícios

0,00

07010302

Instalações Desportivas E Recreativas

O.DO

0701030209

Outros

070110
07011002

Equipamento Básico
Outro

070115
07011501

Outros Investimentos

08

Transferências De Capital

0807
080701

lnstiluições Sem Fins Lucrativos
lnstiluições Sem Fins Lucrativos

02

Aquisição De Bens E Serviços

0202
020214

Aquisição De Serviços

0204

Estudos E Projetos

Departamento Ordenamento Do Território E Ambiente

0205

Estudos, Pareceres, Projetos E Consultadoria
Departamento Obras Publicas E Conservação

02

Aquisição De Bens E Serviços

0201

Aquisição De Bens

020102
02010201

Gasolina

02010202

Gasóleo

02010299
0202

Outros

020203

Conservação De Bens

020212
02021201

Seguros
Edifícios

02021202

Viaturas

020220
020225

Outros Trabalhos Especializados

Combustíveis E Lubrificantes

Aquisição De Serviços

Oulros Serviços

07

Aquisição De Bens De Capital

0701
070103

Investimentos

07010301
0701030199
07010303

Instalações De Serviços

0701 04

Construções Diversas

0701 0413

Outros

Edifícios
Outros
Mercados E lnslalações De Fiscalização Sanitária

93000,00

1069400.00
0,00
220100,00

0,00
0,00

3000,00
0,00

1066400,00
0,00

7000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
4000,00

227100,00

0,00
16000,00
0,00
0,00
798950,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
8000,00

0,00
0,00
0,00

O.DO
0,00
0,00

0,00

10000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5000,00
0.00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1000,00

25000.00
282000,00

57000,00

519000,00
0,00

º·ºº
0,00

200000,00
0,00

0,00

25000.00
42000,00
18500,00

12000,00

796000,00
0,00
0,00

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

0,00

O.DO

0,00
1514535,46

0,00

0,00
0,00

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

58000,00
0,00
10000,00
0,00

461000,00
0,00
190000,00

0,00
12000,00
5000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
500,00

14333741,92

267500,00
175000,00

267500,00
182000,00

92500,00

85500,00

3220498,72

º·ºº
º·ºº
0,00

0,00
26000,00
339000,00

º·ºº

9000,00

0,00
790950,00

º·ºº

0,00
0,00

9,00
0,00
70000,00
500,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
12000,00
0,00

0,00
37000,00
30000,00
13500,00
801000,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

1444535,46
8500,00
0,00
3220998,72
14333741,92

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, os
votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e a
abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (18) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- O
Presidente da Camara informou que não havia quaisquer despachos que devessem ser
submetidos a ratificação. (19) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO

PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção
aberto ao público, tendo-se registado a intervenção de:- PIRES VIANA - PROJECTO DA
DOCA SECA DUARTE PACHECO -

Pediu esclarecimentos acerca do estado em que se

encontra o processo de concessão da Doca Seca, tendo o Presidente da Camara
esclarecido que está a ser ultimado o respectivo projecto, após o que será celebrado
contrato de concessão com uma entidade privada. (20) APROVAÇÃO DA ACTA EM

MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro,
foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos,
para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente
da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos,
Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena
Marques e Ilda Figueiredo. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas
onze horas e trinta minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se

lavrou a presente acta.
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