ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA 3
DE SETEMBRO DE 2015:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos três dias do mês de Setembro 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, Joaquim Luís Nobre Pereira, 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 a Chefe
de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Dra. Hirondina Machado. E, tendo
tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou aberta
a reunião pelas quinze horas. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:- O Presidente
da Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscreverse 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, Marques Franco e Eduardo Teixeira. INTERVENÇÃO DO

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

De 20

a 23

de Agosto, decorreu a Romaria d 'Agonia com um programa que mais uma vez promoveu a nossa
cultura, a cidade e o concelho, atraindo, uma vez mais, milhares de visitantes e mobilizando e
cativando os vianenses. Os diferentes momentos do Programa das Festas elaborados pela Comissão

de Festas e Viana festas contagiaram com alegria e entusiasmo todos os que nela participaram,
alargando este clima festivo aos milhares de visitantes que assistiram aos diversos números. O
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e os Embaixadores do Chile, México
e Paraguai estiveram presentes no dia 22 de Agosto, tendo sido recebidos na Câmara Municipal,
visitado o convento de S. Domingos e o Museu de Artes Decorativas e assistido ao Cortejo Histórico
Etnográfico. No dia 31 de Agosto iniciou -se o XIX Festival Internacional de Folclore que decorrerá até
6 de Setembro com a participação de grupos oriundos da Estónia, do Kosovo, de Espanha, do Senegal,
da Holanda e da Polónia. (a) José Maria Costa.".

2 - VOTO DE LOUVOR:- Pelo Presidente da

Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- Voto de Louvor
- A Romaria d' Agonia decorreu de 20 a 23 de Agosto com um programa que mais uma vez promoveu
a nossa cultura, a cidade e o concelho, atraindo, uma vez mais, milhares de visitantes e mobilizando
e cativando os vianenses. Os diferentes momentos do Programa das Festas elaborados pela Comissão
de Festas e Viana festas contagiaram com alegria e entusiasmo todos os que nela participaram,
alargando este clima festivo aos milhares de visitantes que assistiram aos diversos números. Assim,
proponho que a Câmara Municipal registe um público louvor a todos quantos contribuíram para o
êxito da Romaria d 'Agonia e para esta grande manifestação de exaltação a Viana do Castelo Presidente da Comissão de Honra, D. Judite Cardoso e toda a Comissão de Honra, ao Presidente da
Comissão Executiva das Festas, Dr. Francisco Sampaio e a toda a Comissão de Festas, a todo o
Executivo da Viana Festas e colaboradores, à Real Irmandade de Nossa Senhora d' Agonia, à Confraria
da Sra d' Agonia, à população da Ribeira, às Juntas e Uniões de Freguesia do concelho de Viana do
Castelo, aos Grupos Folclóricos, às Escolas de Música, às Bandas, aos funcionários municipais e dos
serviços municipalizados e aos muitos voluntários que colaboraram na organização deste evento. (a)
José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de louvor.
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INTERVENÇAO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo
abordou os seguintes assuntos:- 1- OBRAS PRAIA NORTE (POLIS) - Questionou sobre a
data de húcio das obras e se a empreitada já obteve o visto do Tribunal de Contas. O
Presidente da Câmara informou que está a ser ultimada a parte administrativa para a
seguir o processo ser remetido para visto do Tribunal de Contas. 2 - ESTRADA DO
CABEDELO - Referiu que mal começou a chover e a estrada ficou intransitável tal como

uma na Areosa, o que precisa ser visto. Aludiu ainda aos acidentes ocorridos na Avenida
do Cabedelo e com a falta de acesso do Cabedelo. O Presidente da Câmara informou que
existe um compromisso para a resolução do problema por parte da CCDRN e na A.reosa
vai ver o que se passa com o entupimento. 3 - ACESSO AO PORTO DE MAR - Questionou
sobre o ponto da situação dos processos de acesso ao Porto de Mar; 4-CARAVANAS NA
ÉPOCA ESTIVAL - Referiu que na época estival regista-se o estacionamento de Caravanas,

sendo que o Cabedelo fica numa situação complicada e o mesmo acontece no resto do
concelho. Entende que deve ser criado um espaço com condições para albergar este tipo
de veículos. O Presidente da Câmara informou que a necessidade está identificada. S PAVIMENTO IRREGULAR NA PRAÇA DA REPÚBLICA - Referiu que o pavimento está

irregular, fazendo com que ocorram acidentes com os peões, as vezes graves, fruto dos
des1úveis existentes. O Presidente da Câmara disse que iria proceder a averiguações
sobre a situação descrita. 6 - RUA FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES - Disse que se
deve proibir o estacionamento do lado esquerdo dado que as pessoas querem sair de
casa e às vezes não conseguem por os carros estarem estacionados em frente às portas.

O Presidente da Câmara informou que está já a ser tratada a questão do estacionamento
no arruamento referido. 7 - APPACDM - Referiu que a situação da APPACDM é
preocupante e pensa que o Governo deve intervir no assunto, dada a situação dos
trabalhadores e dos utentes. 8 - ACEP - Ficou de se mandar a contestação à não
publicação da ACEP para Tribunal, questionando o que se passou. O Presidente da
Câmara informou que o assunto está a ser tratado pelo Diretor de Departamento DAG.

INTERVENÇÃO DO VEREADOR MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco
abordou os seguintes assuntos:- 1- ENTRADAS DA CIDADE (STAPLES E GNR) - Referiu
que apresentam um aspecto degradado, aludindo também ao estacionamento em frente
à GNR, questionando sobre o que se pode fazer para resolver o problema. O Presidente

da Câmara informou que o espaço referido está identificado como espaço a ser
requalificado. 2 - PRAÇA DE TOUROS - Quis saber em que ponto está o processo. O
Presidente da Câmara informou que está a ser preparado o programa base para a
requalificação daquele espaço. 3- IMPACTO DAS FESTAS D'AGONIA - Aludiu ao estudo
realizado pelo Politécnico, referindo que no seu entender este estudo não faz falta
nenhuma e foram pagos 25.000€, questionando se o resultado do mesmo já foi
apresentado. A Vereadora Maria José Guerreiro informou que o estudo das festas
d' Agonia está concluído e será apresentado na próxima reunião camarária. Disse ainda
que o estudo custou aproximadamente três mil euros. 4 - OTL- PARCERIA COM O IPVC
- Questionou o valor que custa à autarquia o programa de OTL que foi realizado este
ano em parceria com o IPVC e qual a diferença em relação aos anos anteriores, referindo
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que na sua opinião a Câmara sozinha faz melhor e mais barato. INTERVENÇÃO DO

VEREADOR EDUARDO TEIXEffiA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os
seguintes assuntos:- 1 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO - Saber em que situação fica a
informação sobre os ajustes diretos simplificados pedido na reunião anterior. 2 APPACDM - Referiu que a Câmara aprovou um subsídio pago em três vezes enquanto
se revia a situação - Saber o que se passa com a instituição, se tem dívidas ao Estado,
pelo que quer saber se os subsídios atribuídos não foram pagos por causa das dívidas.
Leu o comunicado da segurança social e reuniu com deputados do distrito. A situação é
complicada do ponto de vista financeiro e a instituição tem uma dotação de três milhões
de euros por ano proveniente do organismo da Segurança Social; Agora temos mais
entidades com valências na área das deficiências. Neste momento, há um problema mas
não se deve contribuir para ampliar esse problema. Saber se a Câmara está a suportar a
publicidade desta situação de promoção da manifestação nos e-mails institucionais.
Referiu que não está em causa o encerramento da valência no concelho de Viana do
Castelo. Os utentes e as famílias não serão prejudicados, o que há são problemas
financeiros graves. A Vereadora Ilda Figueiredo referiu que não disse que os
trabalhadores ficavam sem salários mas que a situação colocava em causa o futuro dos
trabalhadores. Reitera que o que se passa é muito grave, um abuso de poder, uma
prepotência. Os utentes daquela instituição merecem a mesma proteção de todo os
outros. O Presidente da Câmara informou que se está a falar de uma instituição que
nasceu em Viana do Castelo há 43 anos e que faz um trabalho onde não havia nada. A

Instituição serviu a população até quando foram constituídas outras associações mais
vocacionadas para algumas áreas. Há processos em contencioso. No ano passado houve
autorização de abertura de dois CEO, o presidente da instituição podia ter abertos os 2
CEOs, mas preferiu abrir só um e ativou o protocolo para o segundo CEO quando
precisou dele. O cancelamento do CEO aconteceu quatro meses depois de estar em
funcionamento e após comunicado por carta. A APPACDM tem aquele espaço há mais
de vinte anos e só agora é que a transferência é colocada em causa. A Segurança Social
cancelou o protocolo com a APPACDM e pretende transferir o espaço para a Santa Casa
da Misericórdia. Pretende-se saber o que está por detrás desta situação. A questão das
dividas ao Estado está a ser tratada, a Instituição merece respeito, não pode ser tratada
da maneira como a Segurança social está a tratar a APPACDM. Lamenta a emissão do
comunicado emitido ontem pelo ISS, que entende veio deitar lama para uma instituição
credível, não se pode colocar em causa a honorabilidade da instituição. O Vereador
Eduardo Teixeira referiu que no início do seu mandato como deputado havia muitas
dívidas (cerca de quatro milhões de euros), que colocavam em causa a sustentabilidade
da APPACDM, situação que foi sendo resolvida pela instituição. ORDEM DO DIA:Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as
seguintes resoluções:- (01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DE 7 DE

AGOSTO:- 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 ata da reunião de 7 de agosto findo, pelo que irá
ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta
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deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Camara
e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e Ilda Figueiredo e a abstenção do
Vereadores Luís Nobre por não ter participado da referida reunião. (02) APOIO À

FORMAÇÃO

E

À

REALIZAÇÃO

DE

DESPORTIVAS

ATIVIDADES

PONTUAIS/ESPECIAIS - MEDIDA 4:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA -

APOIO À FORMAÇÃO E À

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS/ESPECIAIS-MEDIDA 4- De acordo
com o previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo, as Associações/Clubes do
Concelho procederam à candidatura à Medida 4, solicitando apoios para ações e eventos de carácter
competitivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos respetivos pedidos e reconhecendo a
importância destas ações/iniciativas no desenvolvimento do.s projetos das Associações/Clubes, na
melhoria das diversas modalidades, na promoção de hábitos da vida saudável e na projeção da cidade
de Viana do Castelo, proponho a atribuição dos apoios abaixo indicados: eventos a realizar, bem como,
de participação em provas desportivas no estrangeiro.
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções. (03) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AGRUPAMENTO DE

ESCOLAS E CLUBES NÁUTICOS - NÁUTICA NAS ESCOLAS:- Pela Vereadora
Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:" PROPOSTA

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
PROJETO - NÁUTICA NAS ESCOLAS
Enquadramento
Viana do Castelo tem de assegurar presença nas principais redes mundiais de atração (cujo espaço de
referência é o espaço europeu integrado e o espaço mundial de relações económicas), entre
interligações e associações, entre estruturas e equipamentos urbanos de média dimensão,
construindo assim redes de cidades médias que permitam a oferta de competências diversificadas e
que permitam valorizar e potenciar o desenvolvimento sustentável do concelho e da região do Alto
Minho.
O desenvolvimento económico e social de Viana do Castelo integra a Visão de criar "A Cidade Náutica
do Atlântico", sustentada por projetos estruturantes que permitam obter o nível de desenvolvimento,
recursos e reconhecimento capazes de tornar a região num pólo de atração de novos recursos e
investimentos, iniciando, assim, um ciclo de desenvolvimento e crescimento económico sustentado
em todos os componentes da rede, Centro de Mar.
Os projetos estruturantes do Centro de Mar nas áreas da Canoagem, Remo, Vela e Surf assumem
relevância no posicionamento de Viana do Castelo como promotora de uma região marítima
direcionada para atividades náuticas e contribuirão para a promoção de competências num quadro
de ação coerente e sustentável dos desportos náuticos, enquadrável no «Portugal 2020» de aumento
da sustentabilidade do território de Viana do Castelo, de promoção da competitividade da economia,
da inclusão e coesão social, da educação e da proteção do ambiente.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo, através do projeto âncora do Centro de Mar e com a
construção dos Centros Náuticos da Canoagem, Vela, Remo e do Centro de Alto Rendimento do Surf,
pretende estimular o desenvolvimento das atividades associadas ao rio e ao mar que permitam
reforçar a diversificação da prática desportiva, sobretudo, nas escolas, tendo nestas, como públicoalvo, os alunos do 22 e 32 ciclo do ensino básico.
A implementação, dinamização e funcionamento destas atividades nos Centros Náuticos releva o
papel dos órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas, dos docentes de Educação Física, dos
dirigentes e técnicos dos clubes náuticos, tendo em conta o objetivo comum da generalização de
prática da atividade náutica desportiva.
Nos últimos dois anos, a Câmara Municipal, conjuntamente com os Órgãos de Gestão dos
Agrupamentos de Escolas e as Direções dos Clubes Náuticos, têm implementado o funcionamento das
Atividades Náuticas, desenvolvidas nos Centros Náuticos do Remo, Vela, Canoagem e Centro de Alto
Rendimento de Surf, quer como atividade letiva curricular (modalidades alternativas) na disciplina de
Educação Física do Ensino Básico, quer como atividade de desporto e lazer, no âmbito dos projetos
de desenvolvimento educativo - Clubes de Escola - ou, ainda, no âmbito do Desporto Escolar.
Para além da atividade curricular, as Escolas Básicas e Secundárias podem propor-se à constituição de
Clubes Náuticos abertos a toda a população escolar.
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No sentido de enquadrar o desenvolvimento destas atividades desportivas no contexto da atividade
letiva e de complemento curricular, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, em parceria com os
Agrupamentos de Escolas de concelho de Viana do Castelo e dos Clubes: Clube de Vela de Viana do
Castelo, Viana Remadores do Lima, Darque Kayak Clube e Surf Clube de Viana, entendeu cooperar na
criação das condições necessárias à implementação das atividades náuticas no Concelho de Viana do
Castelo.

Justificação
O Projeto "Náutica nas Escolas", tornado para seu benefício e valorização as excelentes condições do
Rio Lima e da orla costeira atlântica, tem como principal objetivo poder proporcionar a prática das
modalidades de vela, remo, canoagem e surf aos alunos do concelho de Viana do Castelo;
promovendo, paralelamente, a coesão social e territorial. Tem como objetivos:
Apostar no desenvolvimento humano e social da comunidade, através da democratização da
prática dos desportos náuticos, fomentando a coesão social.
Estimular atividades ligadas ao mar promotoras da ocupação dos tempos livres, do lazer e do
desporto, estreitando a relação das pessoas com o mar.
Promover, nas escolas, o ensino e divulgação de atividades ligadas ao mar, através do fomento do
ensino/prática da ve la, da natação, do remo e da canoagem, num modelo de parcerias entre a
autarquia, as escolas e os clubes.
Proporcionar gratuitamente a todas as cr ianças e j ovens em contexto escola, o acesso a desportos
menos acessíveis, cumprindo os princípios da Lei de Bases do Sistema Educativo Português.
Proporcionar um melhor conhecimento da história, do património construído, das artes de pesca
e out ros elementos essenciais ao conhecimento da comunidade e das suas t radições,
Promover um melhor conhecimento da biodiversidade estuarina e costeira.

Operacionalização
A Câmara Municipal de Viana do Castelo, representada pelo seu Presidente, José Maria Costa, os
Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Escolas de Arga e Lima, Barroselas, Monte da Ola, Pintor
José de Brito, Abelheira, Monserrate e Santa Maria Maior e os Presidentes dos Clubes, Clube de Vela
de Viana do Castelo, Viana Remadores do Lima, Darque Kayak Clube e Surf Clube de Viana, acordam
no seguinte Protocolo de Colaboração.

Clausula 1
Compete à Câmara Municipal de Viana do Castelo:
1. A coordenação técnica/administrativa na implementação do Projeto;
2. A articulação entre os diversos parceiros envolvidos com vista à implementação, execução e
avaliação do Projeto;
3. A criação das condições logísticas e de financiamento necessárias à prática da náutica nas escolas;
4.

O transporte dos alunos envolvidos no proj eto das escolas para os Centros Náuticos;

5.

A limpeza das instalações

6.

Elaboração de relatório anual de avaliação do projeto;

7. A Contribuição para a formação profissional de docentes e técnicos, através da promoção de
formação específica creditada na área dos desportos náuticos.

Clausula li
Compete aos Agrupamentos de Escolas:
l.

Acompanhamento pedagógico nas aulas desenvolvidas nos Centros Náuticos;

2.

A organização de horários escolares, tendo em conta o normal desenvolvimento das atividades
letivas curriculares nos Centros Náuticos;

3.

A monitorização do Projeto, com vista à avaliação dos contributos e mais-valias do mesmo nas
dimensões curriculares e lúdicas com relatório síntese trimestral e final;

4. A aprovação do Projeto Náutica nas Escolas por parte do Conselho Geral e Conselho Pedagógico
do agrupamento.

Clausula Ili
Compete aos Clubes:

1. A programação e execução técnica e pedagógica da atividade náutica nas escolas.
2.

A prestação de serviço ao Município de Viana no sentido de assegurar a leccionação da náutica
nas escolas.

3. O enquadramento técnico e logístico do Projeto, nomeadamente:
a)

Receção, acolhimento e gestão dos participantes no Projeto;

b) Disponibilização de meios humanos para o desenvolvimento da atividade náutica;
c)

Adoção de medidas que visem a segurança no desenvolvimento na at ividade.

4.

A remessa de dados de frequência mensal por turma/grupo ao Município;

5.

A elaboração de relatório trimestral da atividade desenvolvida.

Clausula V
O presente Protocolo de Cooperação não poderá ser fonte de obrigações para as partes, para além
das que decorrem do seu clausulado.

Clausula VI
O presente Protocolo de Cooperação tem duração de 1 ano sendo automaticamente e
sucessivamente renovado por períodos de igual duração, desde que nenhum dos outorgantes o
denuncie por escrito com 90 dias antes do final do mesmo.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções. (04) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM A ESCOLA SECUNDÁRIA
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DE MONSERRATE E DE SANTA MARIA MAIOR - UTILIZAÇÃO DE PAVILHÃO:A Câmara Municipal deliberou aprovar os protocolos que seguidamente se
transcrevem:- "PROPOSTA

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Introdução
O desporto tem um papel determinante como meio de promoção e de qualificação das sociedades
modernas, por via da sua essencial contribuição para os factores de desenvolvimento das condições
de saúde e bem-estar dos indivíduos.
O concelho de Viana do Castelo tem um conjunto de infra-estruturas de desporto e lazer, espaços
constituídos por instalações desportivas e pedagógicas de utilização, que de forma articulada entre si
promovem o acesso comum.
Impõe-se, dest a forma, protocolar a utilização destes espaços de modo a agilizar e otimizar a sua
util ização por todos aqueles que procuram a realização da prát ica desportiva, sendo que estas norm as
devem ser entendidas como um conju nto vasto de medidas que este município pretende
implementar, no sentido de estreitar e evidenciar o relacionamento com a comunidade educativa, os
munícipes, associações, e clubes desportivos.

Justificação
A) A Escola Secundária de Santa Maria Maior integra no seu Parque Escolar um Pavilhão Desportivo
que reúne condições funcionais que lhe permitem responder às necessidades da Comunidade
Educativa, melhorando assim as condições para o sucesso educativo, potenciando também, pela
sua integração urbana, uma utilização pela comunidade no período pós-lectivo.
B) A Câmara Municipal de Viana do Castelo tem como uma das prioridades para a intervenção no
sector desportivo a melhoria das condições de acesso de todos os vianenses à prática desportiva.
Tal satisfação não encontra plena resposta nos equipamentos que a Autarquia possui e gere, já
que no período de mais procura para a prática desportiva - 18:30/20:30H - se torna de todo
impossível corresponder à forte procura sentida decorrente das áreas de iniciação/formação
desport iva desenvolvida por Clubes/ Associações, Grupos de Praticantes, etc.
Assim, e t endo presente que:

C) A utilização do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Santa Maria maior (40 m x 20 m) no
período das 18.30h às 20.30h, de Segunda a Sexta-feira, em muito contribuirá para a plena
satisfação da procura da prática desportiva do concelho e, em concomitância, para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade vianense.
D) O AE de Santa Maria Maior aceita colocar o referido espaço ao serviço da comunidade no período
referenciado proporcionando, assim, condições de ocupação sadia das crianças e jovens.
E)

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, pelos recursos e sobretudo, pela experiência
acumulada, poderá contribuir para a consecução dos objectivos prosseguidos pela referida
Escola, criando assim uma significativa melhoria da oferta desportiva.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo, representada pelo seu Presidente José Maria Costa e o AE
de Santa Maria Maior, representada pelo seu Diretor Benjamim Pereira Moreira, acordam no
seguinte:

Objecto
1. O presente Protocolo tem como objecto a criação de condições objectivas à plena utilização do
Pavilhão da Escola Secundá ria de Santa Maria M aior no período das 18.30 às 20.30 horas de
segunda a sexta-feira.
2. Para a consecução do considerado em 1 as partes obrigam-se:
2.1 O AE de Santa Maria Maior:

a)

A garantir a disponibilização das instalações de segunda a sexta-feira, das 18:30 às 20:30
horas;

b) A garantir a melhor manutenção da higiene e limpeza das instalações durante e após a sua
utilização.
2.2 A Câmara Municipal de Viana do Castelo:

a)

A garantir a colocação de um funcionário municipal/guarda das instalações, entre as 18.00 e
as 21.00 horas de segunda a sexta-feira, a quem compete abrir e fechar o equipamento, velar
pelo cumprimento das regras de utilização, registar em folha própria a frequência dos
utilizadores.
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b)

A disponibilização de instalações desportivas municipais para desenvolvimento de atividades
curriculares e do Desporto Escolar, de todos os níveis de ensino (incluindo a EB2,3 Frei
Bartolomeu dos Mártires), até 16 horas no Pavilhão Municipal de Santa Maria Maior e 8 horas
na Piscina Municipal Frederico Pinheiro (máximo 2 pistas).

3

Garantir a colocação de um funcionário responsável/guarda das instalações nas utilizações aos
fins de semana, para serviço marcado pela Autarquia;

4

Garantir a melhor manutenção da higiene e limpeza das instalações durante e após as utilizações
aos fins de semana;

li
GESTÃO
1.0s espaços / tempos de utilização entre as 18.30 e as 20.30 horas serão geridos pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo - Setor do Desporto, cont inuando as demais horas a ser geridas pela
Escola.
2. Quaisquer perd as, danos ou ferimentos que ocorram nas instalações são da exclusiva
responsa bilidade dos utentes;

3. Os danos causados nas instalações no período das 18.30 às 20.30 horas importarão sempre na
reposição dos mesmos no seu estado inicial sendo tal responsabilidade da Câmara M unici pal de
Viana do Castelo.
4 . Compete ao funcionário municipal/guarda das Instalações

4. 1 Proceder ao fech o das insta lações da água, da luz e do gás que servem as instalações;
4.2 Arrecadar o material de apetrechamento utilizado;
4.3 Proceder à prévia abertura e fecho das instalações;

4.4 Providenciar pela boa utilização dos espaços, bem como, pela observância de condutas
adequadas por parte de todos os ut ilizadores;

4.5 Impedir o acesso aos espaços desportivos aos utentes que não utilizem equipamento
desportivo.

4 .6 Proceder ao registo diário da frequência dos utilizadores do pavilhão.
5. O acesso às inst alações será fe ito pelo percurso/porta indicado pela Escola, não sendo permitido

outro acesso pedona l ou de viaturas através das instalações da Escola.

6. Os utentes do Pavilhão deverão confinar-se aos espaços previamente definidos estando-lhes
vedada a utilização de outros espaços livres ou edificados da Escola Secundária de Santa Maria
Maior

Ili
Disposições Finais
1. O presente Protocolo tem início, a 01 de Setembro de 2015 e termo a 30 de Junho de 2016.
2. O presente Protocolo poderá ser denunciado unilateralmente por uma das partes com a
antecedência mínima de 30 dias.
3. O presente Protocolo, se não for denunciado por uma das partes, é renovado automaticamente.".

"PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Introdução
O desporto tem um papel determinante como meio de promoção e de qualificação das sociedades
modernas, por via da sua essencial contribuição para os factores de desenvolvimento das condições
de saúde e bem-estar dos indivíduos.
O concelho de Viana do Castelo tem um conjunto de intra-estruturas de desporto e lazer, espaços
constituídos por instalações desportivas e pedagógicas de utilização, que de forma articulada entre si
promovem o acesso comum.
Impõe-se, desta forma, protocolar a utilização destes espaços de modo a agilizar e otimizar a sua
utilização por todos aqueles que procuram a realização da prática desportiva, sendo que estas normas
devem ser entendidas como um conjunto vasto de medic!as que este município pretende
implementar, no sentido de estreitar e evidenciar o relacionamento com a comunidade educativa,
munícipes, associações, e clubes desportivos.

Justificação
A Escola Secundária de Monserrate integra no seu Parque Escolar um Pavilhão Desportivo que reúne
condições funcionais que lhe permitem responder às necessidades da Comunidade Educativa,
melhorando assim as condições para o sucesso educativo, potenciando também, pela sua integração
urbana, uma utilização pela comunidade no período pós-lectivo.
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A Câmara Municipa l de Viana do Castelo tem como uma das prioridades para a intervenção no sector
desportivo a melhoria das condições de acesso de todos os vianenses à prática desportiva. Tal
satisfação não encontra plena resposta nos equipamentos que a Autarquia possui e gere, já que no
período de mais procura para a prática desportiva - 18:30/22:30H - se torna de todo impossível
corresponder à forte procura sentida decorrente das áreas de iniciação/formação desportiva
desenvolvida por Clubes/ Associações, Grupos de Praticantes, etc.
Assim, e tendo presente que:
A) A utilização do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Monserrate (40 m x 20 m) no período
das 20.00h às 22.30h, de Segunda a Sexta-feira, em muito contribuirá para a plena satisfação da
procura da prática desportiva do concelho e, em concomitância, para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade vianense.
B) O AE de Monserrate aceita colocar o referido espaço ao serviço da comunidade no período
referenciado proporcionando, assim, condições de ocupação sadia das crianças e jovens.

C) A Câmara Municipal de Viana do Castelo, pelos recursos e sobretudo, pela experiência
acumulada, poderá contribuir para a consecução dos objectivos prosseguidos pela referida
Escola, criando assim uma significativa melhoria da oferta desportiva.
A Câmara Municipal de Viana do Castelo, representada pelo seu Presidente José Maria Costa e o AE
de Monserrate, representada pelo seu Diretor Manuel Azevedo Vitorino, acordam no seguinte

Objecto
1. O presente Protocolo tem como objecto a criação de condições objectivas à plena utilização do
Pavilhão da Escola Secundária de Monserrate no período das 20.00 às 22.30 horas de segunda a
sexta-feira. Pont ualmente aos fins-de-semana para jogos oficiais.
2. Para a consecução do considerado em 1 as partes obrigam-se:
2.1 O AE de Monserrate:

a)

A garantir a disponibilização das instalações de segunda a sexta-feira, das 20:00 às 22:30
horas e aos fins-de-semana sempre que solicitado pela Câmara Mun icipal;

b) A garantir a melhor manutenção da higiene e limpeza das instalações durante e após a sua
utilização.
2.2. A Câmara Municipal de Viana do Castelo:

a) A garantir a colocação de um funcionário responsável/guarda das instalações, entre as 19.30
e as 23 .00 horas de segunda a sexta-feira, a quem compete abrir e fechar o equipamento,
velar pelo cumprimento das regras de utilização, registar em folha própria a frequência dos
utilizadores.
b) A disponibilização de instalações desportivas municipais para desenvolvimento de
atividades curriculares e do Desporto Escolar, de todos os níveis de ensino, até 12 horas a
Piscina Municipal do Atlântico (máximo 2 pistas) e 12 horas o Pavilhão Municipal de
Monserrate e/ou Pavilhão Mestre Luís Braga.
c) Garantir a colocação de um funcionário responsável/guarda das instalações nas utilizações
aos fins de semana, para serviço marcado pela Autarquia;
d) Garantir a melhor manutenção da higiene e limpeza das instalações durante e após as
utilizações aos fins de semana;

li
GESTÃO
l.Os espaços / tempos de utilização entre as 20.00 e as 22.30 horas serão geridos pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo -Setor do Desporto, continuando as demais horas a ser geridas pela
Escola.
2.Quaisquer perdas, danos ou ferimentos que ocorram nas instalações são da exclusiva
responsabilidade dos utentes;
3. Os danos causados nas instalações no período das 20.00 às 22.30 horas importarão sempre na
reposição dos mesmos no seu estado inicial sendo tal responsabilidade da Câmara Municipal de
Viana do Castelo.

4. Compete ao funcionário municipal/guarda das Instalações
4.1

Proceder ao fecho das instalações da água, da luz e do gás que servem as instalações;

4.2

Arrecadar o material de apetrechamento utilizado;

4.3

Proceder à prévia abertura e fecho das instalações;

4.4

Providenciar pela boa utilização dos espaços, bem como, pela observância de condutas
adequadas por parte de todos os utilizadores;

4.5

Impedir o acesso aos espaços desportivos aos utentes que não utilizem equipamento
desportivo.
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4.6

Proceder ao registo diário da frequência dos utilizadores do pavil hão.

5. O acesso às instalações será feito pelo percurso/porta indicado pela Escola, não sendo permitido

outro acesso pedonal ou de viaturas através das instalações da Escola.
6. Os utentes do Pavilhão deverão confinar-se aos espaços previamente definidos estando-lhes
vedada a utilização de outros espaços livres ou edificados da Escola Secundária de Monserrate

Ili
Disposições Finais
1. O presente Protocolo tem início, a 01 de Setembro de 2015 e termo a 30 de Junho de 2016.
2. O presente Protocolo poderá ser denunciado unilat eralmente por uma das partes com a
antecedência mínima de 30 dias.

3. O presente Protocolo, se não for denunciado por uma das partes, é renovado automat icamente.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. (OS) BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME - APOIO

PARA AQUISIÇÃO DE TAPETE ROLANTE:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - BANCO

ALIMENTAR CONTRA A FOME - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE TAPETE ROLANTE - O Banco Alimentar
contra a Fome (BACF) vem funcionando, de alguns anos a esta parte, num armazém localizado na
freguesia de Vila Nova de Anha deste concelho. Ao longo dos anos, a sua atividade tem-se mostrado
absolutamente f undamental no combate à pobreza, através do fornecimento de alimentos a diversas
instituições que, por sua vez, os fazem chegar a famílias carenciadas. Como forma de aumentar a
funcional idade do armazém, é pretensão do BACF adqu irir um tapete rolante no valor total (iva
incluído) de 5.741 euros (compromisso nº 3.667). Assim, propõe-se a at ribuição de um subsídio ao
Banco Al imentar contra a Fome de 5.741€, como forma de apoiar a referida instituição na aquisição
do mencionado tapete. (a) Ana Margarida Silva.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita prop osta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a

totalidade de membros em efetividade de funções. (06) PROTOCOLO DE

COMODATO COM AGRUPAMENTO 450 DE SERRELEIS DO CORPO NACIONAL
DE ESCUTAS - 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
comodato celebrado em 31 de Agosto findo e que seguidamente se transcreve:- "
PROTOCOLO DE COMODATO
DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA DO 12 CICLO DE MORENO, SERRELEIS ENTRE O MUNICÍPIO DE
VIANA DO CASTELO E AGRUPAMENTO 450 DE SERRELEIS DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS

A antiga Escola do 12 Ciclo de Moreno, Serreleis encontra-se encerrada, por não decorrerem
nesse espaço quaisquer atividades letivas devido à reorganização rede escolar.
O Agrupamento 450 de Serreleis do Corpo Nacional de Escutas não possui sede própria nem
instalações disponíveis e adequadas, para a prossecução das suas atividades, bem como a
promoção de atividades sociais, culturais e recreativas.
Considerando que a antiga Escola 12 Ciclo de Moreno, sita na Rua da Escola, em Serreleis se
encontra devoluta e que o Agrupamento 450 de Serreleis do Corpo Nacional de Escutas não
possui sede própria nem instalações disponíveis e adequadas, para a prossecução das suas
atividades, bem como a promoção de atividades sociais, culturais e recreativas muito
interessantes para a dinamização da freguesia e da população, é celebrado entre Câmara
Municipal de Viana do Castelo e o Agrupamento 450 de Serreleis, o presente protocolo, para
titular a cedência gratuita de duas salas do referido espaço que se regerá pelas cláusulas
seguintes:

Cláusula Primeira
(Objeto)
A Câmara Municipal de Viana do Castelo cede ao Agrupamento 450 de Serreleis do Corpo
Nacional de Escutas, a título gratuito e sujeito ao regime legal do comodato, 2 salas no lado
sul da antiga Escola do 12 Ciclo de Moreno, União de Freguesias de Cardielos e Serreleis,
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concelho de Viana do Castelo, inscrita na matriz predial urbana da referida união de freguesia
sob o artº 357º, para a realização de atividades culturais, sociais e recreativas dinamizadas
pela Associação de Escuteiros, bem como para a sua sede.

Cláusula Segunda
(Prazo)
A cedência do uso dos espaços identificados da referida Escola é efetuada pelo prazo de 10
anos, a contar da data de assinatura do presente protocolo, podendo o mesmo ser renovado
por igual período se se mantiver o destino e o objetivo previstos na cláusula terceira.

Cláusula Terceira
(Fim)

Nos espaços objeto deste Protocolo apenas é permitida a prossecução dos objetivos e
atividades promovidas pelo Agrupamento 450 de Serreleis do Corpo Nacional de Escutas
estando vedado outro tipo de utilização.

Cláusula Quarta
(Conservação)
Durante a vigência do presente Protocolo, ficarão a cargo do Agrupamento 450 de Serreleis
do Corpo Nacional de Escutas todos os trabalhos de conservação e manutenção, ordinários e
extraordinários, necessários para o bom estado das instalações cedidas.

Cláusula Quinta
(Despesas)
As despesas decorrentes do funcionamento das instalações, nomeadamente as resultantes
do fornecimento de água, eletricidade, telefone e outras, serão da responsabilidade do
Agrupamento 450 de Serreleis do Corpo Nacional de Escutas, que outorgará os respetivos
contratos de fornecimento.

Cláusula Sexta
(Salvaguarda)
Fica desde já estabelecido pelo presente Protocolo que, embora a Escola do 1º Ciclo de
Moreno se encontre devoluta e sem qualquer atividade letiva, o seu objetivo primeiro é estar
disponível para quaisquer atividades letivas, sociais e culturais, pelo que se este espaço for
necessário devido à reorganização rede escolar ou para a realização de atividades educativas,
sociais ou culturais do Município, ficará o presente protocolo sem efeito, passando as duas
salas cedidas na Escola Primária para o Município para integração na rede escolar, no 1º caso,

ou para a gestão do Município dos restantes, devendo o espaço ser devolvido no prazo
máximo de 2 meses a contar da comunicação dessa intenção.

Cláusula Sétima
(Rescisão)
Em caso de incumprimento das cláusulas anteriores, poderá a Câmara Municipal deliberar a
resolução unilateral deste Protocolo, devendo a Junta de Freguesia devolver as instalações
no prazo máximo de três meses a contar da data da notificação da deliberação.

Por ser a sua vontade, o presente Protocolo é assinado em duas vias, uma para cada um dos
outorgantes."

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. (07) ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL

PARA PROVIMENTO DO CARGO DE COMANDANTE DOS BOMBEIROS
MUNICIPAIS:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - CONCURSO INTERNO GERAL PARA PROVIMENTO
DO CARGO DE COMANDANTE DOS BOMBEIROS MUNICIPAIS DE VIANA DO CASTELO • PROPOSTA
DE ABERTURA - Na sequência do Despacho PR n.2 05/2015, proferido pelo Exmo. Senhor Presidente
da Câmara Municipal, no passado dia 29 de maio, que determinou a designação, em regime de
substituição, de trabalhador para o exercício do cargo de Comandante dos Bombeiros Municipais de
Viana do Castelo - cargo de comando dos bombeiros profissionais, torna-se agora essencial proceder

à abertura do respetivo procedimento concursa l, sob a modalidade de Concurso Interno de Acesso
Geral, nos termos previstos nos n.2s 2 e S do art.2 7 e do art.2 8.2 do Decreto-Lei 106/2002, de 13 de
abril, em articulação com o disposto no Decreto-Lei 204/98, de 11 de julho, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei 238/99, de 25 de junho, a efetuar nos termos que a seguir se indicam: - Âmbito
do Recrutamento: O recrutamento, deverá ser feito de entre trabalhadores detentores de um vínculo
de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido, conforme disposto no n.2
3 do art.2 30.2 da Lei n.2 35/2014 de 20 de junho, podendo candidatar-se, nos termos do n.2 2 do art.2
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7.º do Dec.-Lei n.º 106/2002, indivíduos licenciados com experiência de, pelo menos, quatro anos na
área da proteção e do socorro e no exercício de funções de comando ou de chefia. Assim, PROPÕE-SE
a abertura de procedimento concursal tendente a ocupação do cargo supra referido. Não foi realizado
o procedimento prévio a que alude o artigo 4º da Portaria nº. 48/2014, de 26 de Fevereiro, atento o
teor da Nota Jurídica nº. 5/JP/2014, elaborada pelo Gabinete do Secretário de Estado da
Administração Pública e comunicada à ANMP por ofício datado de 16/07/2014. Estas despesas estão
devidamente orçamentadas e existem fundos disponíveis. CONCLUSÃO:- 1. Pretende-se que a Exma.
Câmara autorize a abertura do concurso, para provimento do acima referido cargo, que será efetuado
no regime de comissão de serviço. 2. Imediatamente a seguir à competente deliberação camarária,
os Serviços procederão à abertura do concurso, destinado somente a pessoal com vínculo
indeterminado, nos termos referenciados; (a) Ana Margarida Silva." .

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (08) APOIO

PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO
ALTO-MINHO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - APOIO PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL

INTERNACIONAL DE FOLCLORE DO ALTO-MINHO - A Viana Festas é a associação promotora das
festas da cidade, tendo como missão a animação e realização de diferentes eventos que marcam o
calendário cultural e recreativo de Viana do Castelo. O Festival Internacional de Folclore do AltoMinho é um dos eventos que se inclui nesta programação e que se realiza, em 2015, de 1 a 5 de
Setembro. Para apoiar este evento proponho a transferência de 23.625,00€ (Compromisso Financeiro
n.º 3682) à Viana Festas. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. (09) REFORÇO DE PESSOAL

AUXILIAR

PARA ACOMPANHAMENTO

DE

CRIANÇAS COM NEE'S

E

SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIAS COM GRAVIDEZ DE RISCO - PARECER
PREVIO:- Presente o processo indicado em título do qual consta a informação e
proposta que seguidamente se transcrevem:- "INFORMAÇÃO -

Para efeitos do disposto no n.º

5, n.º 6 e no n.º 12 do artigo 75º da Lei do Orçament o de Estado para 2015 (Lei n.º 82-B/14, de 31 de
dezembro), e tendo em atenção a informação prestada pela Srª Vereadora da Cultura, Maria José
Guerreiro, de 28 de agosto de 2015 e o despacho do Sr. Presidente da Camara de 3 de setembro
corrente, relativa à abertura do procedimento por ajuste direto para adjudicação da "Prestação de
Serviços, em regime de tarefa, para reforço de pessoal auxiliar para acompanhamento de crianças
com necessidades educativas especiais e substituição de funcionárias co gravidez de risco", deverá o
mesmo ser submetido a reunião de Camara (Procº 118/A2/2015). O preço base estimado do
procedimento é de€ 50.211,06, com IVA incluído, o qual não foi sujeito a redução remuneratória, por
ser o 1º serviço de 2015. O valor respeitante ao presente ano tem cabimento orçamental conforme
proposta de cabimento n.º 3036 anexa, no valor de€ 16.737,84, co IVA incluído. (a) Maria Olimpia
Ribeiro.".

A Vereadora Ilda Figueiredo referiu que não ponde em causa esta acção da

autarquia, não concorda com o processo seguido de prestação de serviços. A
Vereadora Maria José Guerreiro informou que o processo de concurso está a decorrer
pelo que não dispomos de bolsa de recrutamento valida. 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 82B/ 2014, de 31 de Dezembro, conceder parecer favorável relativamente celebração do
contrato por ajuste direto, nos termos constantes da transcrita informação. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara
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e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marque e o voto contra da
Vereadora Ilda Figueiredo pois está contra o processo seguido, embora a favor da
contratação. (10) APOIO AO CONSELHO DIRETIVO DO BALDIO DE CARVOEIRO

- REPARAÇÃO DE RESERVATÓRIO PADELA - CARVOEIRO:- Pelo Presidente da
Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA -

APOIO AO CONSELHO DIRETIVO DO BALDIO DE CARVOEIRO - REPARAÇÃO OE RESERVATÓRIO
PADELA - CARVOEIRO - O Conselho Diretivo do Baldio de Carvoeiro possui na sua área florestal
vários pontos de água para apoio ao combate aos incêndios florestais. Um dos principais reservatórios
da zona, sito na Padela, União de Freguesias de Carvoeiro, ponto estratégico e de fácil acesso para os
meios aéreos, encontra-se inoperacional devido a um desabamento de terras ocorrido que o destruiu
parcialmente. A reparação implica refazer o todo o paredão com cerca de 20 metros de comprimento
por 3,5 metros de altura e tem um custo de 10.555€ + IVA. Uma vez que o Conselho de Baldios de
Carvoeiro não tem os meios financeiros necessários para a realização desta obra e dada a importância
deste reservatório para o apoio ao combate aos fogos florestais, venho propor que seja atribuído um
subsídio no montante de 10.555€+1VA ao Conselho Diretivo do Baldio de Carvoeiro para efetuar a
referida reparação. Compromisso financeiro n2 3.671/2015.".

A Câmara Municipal deliberou

aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presente a totalidade de membros em efetividade de funções. ( 11) PROTOCOLO

ENTRE DA AGUAS DO NORTE, S.A E OS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE
SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO CASTELO - EXECUÇÃO DA REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA FREGUESIA DE SUBPORTELA:- Pelos Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo foi remetido o ofício nº 3946/15,

datado de 26 de agosto findo, e que seguidamente se transcreve:- "Para os devidos efeitos,
transcrevemos a deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados,
em sua reunião de 19/08/2015, relativamente ao assunto em epígrafe:- "Considerando que a empresa
Águas do Norte, S.A. e os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, têm
programadas intervenções na estrada municipal

nº 540, para a execução de redes de abastecimento

de água nas vertentes alta e baixa, considerando ainda que os trabalhos a executar pelas duas
entidades coincidem em termos de calendário anual podendo a sua execução ocorrer em simultâneo,
o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, mandar remeter á Camara Municipal de
Viana do Castelo, para efeitos de aprovação, minut a de protocolo a celebrar entre a empresa Águas
do Norte S.A. e os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo."

A Câmara

Municipal, deliberou aprovar o protocolo atrás referido. 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, Eduardo Teixeira,
Marques Franco e Helena Marque e o voto contra da Vereadora Ilda Figueiredo pois
discorda do procedimento. (12) AUTORIZAÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO

INTERNACIONAL DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR LOCAÇÃO
FINANCEIRA (LEASING), PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO
DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES:-

Pelos Ser v iços Municipalizados

de Saneam ento Básico de Viana do Castelo foi r em etido o ofício nº 3945/ 15, datado de 26 de
agosto find o, e que seguidamente se transcrev e:- " Para os devidos efeitos, transcrevemos a
deliberação tomada pelo Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, em sua reunião
de 19/08/2015, relativamente ao assunto em epígrafe:- 03 - EQUIPAMENTO COMBINADO DE

LIMPEZA

E

DESOBSTRUÇÃO

DE

COLETORES

CONCURSO

PUBLICO

INTERNACIONAL DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO POR LOCAÇÃO FINANCEIRA
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(LEASING) - Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de Viana do Castelo, tomada

em sua reunião de 28 de Maio último, foi lançado Concurso Público Internacional para a
seleção de equipamento combinado de limpeza e desobstrução de coletores. Em resultado
foi selecionada a proposta apresentada pela concorrente CERTOMA - Comércio Técnico de
Máquinas, Lda. pelo valor de 252.500,00 € ao qual acresce IVA à taxa legal. Dado o valor
envolvido, e tendo em vista atenuar possíveis dificuldades de tesouraria, propõe-se como
forma de financiamento para a presente aquisição, a abertura de concurso publico
Internacional para a aquisição do presente equipamento, através de uma locação financeira
(leasing). Em consequência o Conselho de Administração, deliberou por unanimidade,
aprovar o programa do procedimento e o caderno de encargos e propor á Câmara Municipal
de Viana do Castelo, a abertura de concurso público internacional para operação de
financiamento por locação financeira (leasing) da aquisição de equipamento combinado de
limpeza e desobstrução de coletores pelo preço base de 265.000,00€ a que acresce IVA à
taxa legal. Mais deliberou, também por unanimidade, propor à Câmara Municipal a delegação
de competências neste Conselho de Administração para a prática de todos os atos e
operações correspondentes ao presente concurso público internacional, designadamente
decidir erros e omissões, proceder á adjudicação e celebrar contrato. Deliberou por último e
também por unanimidade, designar o seguinte júri do procedimento: Presidente; José Luís
Gonçalves Rego - Vogais efetivos; Isabel Maria Lima de Araújo Silva e Maria Júlia Fernandes
Lopes - Vogais suplentes; Luís Miguel Urbano Costa Lima e Ana Cristina Fortunato Viegas
Afonso." . A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita deliberação do Conselho

de Administração dos SMSB. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (13) CONCURSO

PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA "CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTES

COLETIVOS DE PASSAGEIROS DA ÁREA

URBANA E

FREGUESIAS LIMÍTROFES" - ADJUDICAÇÃO DA CONCESSÃO:- Presente o
processo indicado em título do qual consta o relatório final que seguidamente se
transcreve:- "RELATÓRIO FINAL - CONCURSO PÚBLICO PARA A ADJUDICAÇÃO
DA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES COLETIVOS DE
PASSAGEIROS DA ÁREA URBANA E FREGUESIAS LIMITROFES" -1 - INTRODUÇÃO
- O presente documento tem por objetivo apresentar as conclusões do Júri do Procedimento,
na sequência do término da Audiência Prévia do Concurso Público para a "Concessão
Serviço Público de Transportes Coletivos de Passageiros da Área Urbana e Freguesias
Limítrofes", processo 73/C2/15, publicado em Diário da República, li Série, nº. 107, de 3 de
junho de 2015, nos termos previstos no art. 0 148.0 do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 2 · AUDIÊNCIA PRÉVIA - Em tempo
oportuno, o Júri procedeu à apreciação das propostas recebidas e, em função do exigido nas
peças do procedimento e na legislação aplicável, ordenou-as para efeitos de adjudicação,
conforme melhor consta do Relatório Preliminar então elaborado. O Relatório Preliminar foi
divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência Prévia, nos termos e para os
efeitos do disposto nos artigos 147° e 123° do CCP. 3 • RESULTADO DA AUDIÊNCIA
PRÉVIA - Realizada a Audiência Prévia, foi apresentada uma exposição pelo Concorrente

n.º 2 - Ovnitur - Viagens e Turismo Lda. Analisada a exposição apresentada pelo
Concorrente n. 0 2, o Júri reanalisou a proposta do concorrente nº 1 - Transcunha Transportes Rodoviários de Viana Lda., nomeadamente quanto ao exigido no ponto 8.6 do
Programa do Procedimento e registou o seguinte:- 3. 1 - Da proposta apresentada pelo
concorrente nº 1, o Júri considera que a pontuação atribuída a este concorrente corresponde
às informações constantes na sua proposta, bem como ao cumprimento do subcritério em
apreço, conforme os quadros apresentados em anexo no relatório preliminar. A nota obtida
pelo concorrente nº 1 foi O (zero). de acordo com o anexo li do relatório preliminar, não
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havendo lugar à exclusão do concorrente nº 1. Acresce o facto de as imagens juntas pelo
concorrente permitirem, por si só, avaliar o item relativo ao 2° critério. De qualquer modo o
júri entendeu dever penalizar esta proposta pelo facto de não ter junto a planta das
instalações do espaço físico de recolha das viaturas, e não a exclusão da proposta, por isso
mesmo que tal peça desenhada não é essencial à perfeita análise deste atributo de proposta.
Discutível, isso sim, é a severa penalização com a não pontuação deste fator relativamente

à proposta do concorrente nº 1, mas esta solução intermédia, pareceu ao júri a mais
equilibrada ou adequadamente proporcional à falha verificada. Na verdade, o mesmo efeito
prático se obteria caso esta proposta não apresentasse qualquer local específico para recolha
das viaturas, e que seria necessariamente a não atribuição de qualquer valor a
correspondente atributo (e fator) de proposta. 4. CONCLUSÕES - Face ao referido no ponto
precedente o Júri deliberou por unanimidade:- 4.1 - Manter a pontuação da proposta do
concorrente nº 1 conforme o exarado no primeiro relatório preliminar. 4.2 - Propor a
adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente nº 1 Transcunha - Transportes
Rodoviários de Viana Lda., intenção essa já sugerida no relatório preliminar lavrado em 16
de junho de 2015.". A Câmara Municipal deliberou concordar com o teor do transcrito

documento e adjudicar a Concessão do Serviço Público de Transportes Coletivos de
Passageiros da Área Urbana e Freguesias Limítrofes", à firma Transcunha - Transportes
Rodoviários de Viana, Lda. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (14) AJUSTE DIRETO

PARA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO DA
SUBMISSÃO ONLINE" - PARECER PRÉVIO:- Presente o processo indicado em
título do qual consta a informação e proposta que seguidamente se transcrevem:"INFORMAÇÃO - De acordo com a informação prestada pela Eng. Maria Helena Monteiro de Oliveira
Moura registada sob o nº 2015/18252 e conforme preceituado no nº 5 do artº 752, da Lei nº 82-

B/2014, de 31712/14, conjugada com o artº 3º da Portaria nº 20/2015, de 4 de Fevereiro, junto
remeto o processo nº 576/2015, com o preço base de 20.000,00€ (vinte mil euros), a que acresce o
IVA à taxa legal, relativo à prestação de serviços de consultoria e implementação da submissão online,
correspondente ao procedimento por ajuste direto ao abrigo da alínea e) do nº 1 do artº 24º do Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com consulta à
empresa MINO-SOFTWARE MULTIMEDIA E INDUSTRIAL SA (NIF 503857769), a fim de ser concedido o
respetivo parecer prévio: Uma vez que não se trata de contrato de tarefa ou avença não se aplica a
alínea a) do nº 6 do artº 75º da referida Lei. Foi efetuado o respetivo cabimento orçamental (PRC nº
3006/15) conforme declaração emitida pela secção de contabilidade, de acordo com alínea b) do nº
6 do artº 75º da referida Lei. Só será aplicada red ução remuneratória ao valor total agregado dos
contratos sempre que, em 2015, a mesma contraparte preste mais do que um serviço ao mesmo
adquirente, de acordo com o previsto no nº 1 e 2, do artº 75º da referida Lei, o que, no caso concreto,
ainda não se verifica. (a) Zelia Martins.".

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 d o artigo 75°, da Lei n.0 82-B/2014, de 31 de Dezembro,
conceder parecer favorável relativamente celebração do contrato por ajuste direto, nos
termos constantes da transcrita informação. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções.
(15) CONTRATOS DE PARCERIA - IMPLEMENTAÇÃO DO P.E.D.U:- Pela
Vereadora Ana Margarida silva foi apresentada a proposta de contratos de parceria
que seguidamente se transcrevem:- "PROPOSTA

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

Quinta-Feira, 3 de Setembro de 2015

-15-

CONTRATO DE PARCERIA
O presente contrato de Parceria ("CP") tem por objetivo principal a estruturação do envolvimento
alargado das entidades locais na definição de políticas e ações que conduzam ao desenvolvimento das
comunidades urbanas, de Viana do Castelo, suportado por uma Estratégia de Desenvolvimento
Urbano (PEDU).
Este consiste num plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas, com delimitação
territorial correspondente a pequenas áreas inframunicipais, de acordo com as características sóciofuncionais do espaço. O plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas, e
consequentemente as operações de regeneração física, económica e social a realizar, devem incidir
em zonas críticas do território municipal, tendo as intervenções ao nível físico, a existir, que ser
acompanhadas com intervenções de natureza social. Em termos territoriais as intervenções não são
circunscritas a ARU.
Tendo em conta o objetivo principal e pretendendo validar a Parceria, entende-se fundamental a
ela boração de um acordo estatutário que regule publicamente a mesma, definindo as normas para o
seu eficaz funcionamento, tendo em conta o respeito pelas regras comunitárias e nacionais em vigor
para a gestão das verbas públicas.
Entre os Parceiros identificados no final do "CP", adiante designados Parceiros, estabelece-se o
presente Contrato de Parceria, que se rege pelos seguintes Artigos:

ARTIGO 1º

(Constituição, designação, natureza, âmbito territorial, sede e duração)
1.

É constituída entre os signatários, uma pa rceria, sem fins lucrativos, dando suporte institucional
ao P.E.D.U.

2.

O P.E.D.U. tem por âmbito territorial a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria
Maior, Monserrate) e Meadela, Freguesia de Areosa e Freguesia de Darque e

3.

O espaço t erritorial definido no ponto anterior será sempre extrapolado quando estiverem em
causa ações de cooperação nacional e transnacional, com outras instituições naciona is ou
internacionais.

4.

A gestão e assinatura dos contratos, subvenções ou protocolos de atribuição de ajudas serão
efetuadas pela autoridade urbana;

A presente parceria é constituída por Tempo indeterminado a partir do momento da assinatura

5.

deste "CP".
6. A Câmara Municipal de Viana do Castelo assume a qualidade de autoridade urbana, exercendo
as competências definidas na lei.

ARTIGO 22
(Objeto)

1. O "CP" tem por objeto a elaboração e implementação de um P.E.D.U. em coerência com o Acordo
de Parceria - Portugal 2020.
2.

A Parceria pode, sempre que se justifique, desenvolver projetos que se enquadrem no âmbito de
outros programas, ou simplesmente na junção de esforços para o desenvolvimento de ações
comuns sem financiamento público.

3.

A Parceria tem ainda por objeto a realização de estudos de investigação e da atuação no âmbito
do desenvolvimento local e regional, em cooperação com todas as entidades públicas e privadas
que prossigam os mesmos fins.

ARTIGO 32
(Atribuições)

1. Com vista à realização destes objetivos a Parceria tem, designadamente as seguintes atribuições:
a) Aquisição de competências e animação;
b) Intervenções de integração da população;
c)

Combate ao insucesso e abandono escolar;

d) Ocupação de tempos livres;
e) Ações para integração de imigrantes e comunidades ciganas.
2.

Constituem, ainda, atribuições desta parceria a reabilitação dos imóveis da S.C.M.V.C.,
utilizados para instalação e funcionamento de equipamentos sociais ou desenvolvimento de
acções de caracter social, inscritas nos fins estatutários desta, designadamente para o efeito de
criação de espaços de vivência inter-geracional e de bem-estar no Centro Histórico, focado na
promoção da saúde, no intercâmbio de conhecimentos e experiencias das gerações juvenis e
séniores.

ARTIG042
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(Direitos dos parceiros)
Constituem direito dos parceiros:
a)

Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas
em zonas urbanas e rurais;

b) Apresentar propostas e sugestões reputadas de úteis ou necessárias à prossecução dos objetivos;
c)

Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da Parceria;

d) Participar nas at ividades da Parceria;
e)

Propor alterações à atuação da Parceria;

ARTIGOSº
(Deveres dos Parceiros)
Constituem deveres dos Parceiros:
a) Cumprir e fa zer cumprir as disposições legais e as do presente Contrato de Parceria;
b) Prestar toda a colaboração necessária para a prossecução da sua atividade;

ARTIGO 6º
(Foro competente)
No caso de litígio, todas as questões serão resolvidas no foro da comarca da sede da autoridade
urbana.

É assim assinado o presente Contrato de Parceria, por comum acordo e perfeito conhecimento dos
direitos e obrigações a ele inerentes.

OS PARCEIROS:
Município de Viana do Castelo, com sede no Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do
Castelo, pessoa coletiva n2 506037258, representada pelo Presidente da Câmara, José Maria da Cunha
Costa
S.C.M.V.C. - Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, com sede no Passeio das Mordomas da
Romaria, 4900-532 Viana do Castelo, pessoa coletiva n2 500841489, representada pelo Provedor,
Manuel Gomes Afonso

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATO DE PARCERIA
O presente contrato de Parceria ("CP") tem por objetivo principal a estruturação do envolvimento
alargado das entidades locais na definição de políticas e ações que conduzam ao desenvolvimento das
comunidades urbanas, de Viana do Castelo, suportado por uma Estratégia de Desenvolvimento
Urbano (PEDU).
Este consiste num plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas, com delimitação
territorial correspondente a pequenas áreas inframunicipais, de acordo com as características sóciofuncionais do espaço. O plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas, e
consequentemente as operações de regeneração física, económica e social a realizar, devem incidir
em zonas críticas do território municipal, tendo as intervenções ao nível físico, a existir, que ser
acompanhadas com intervenções de natureza social.
Tendo em conta o objetivo principal e pretendendo validar a Parceria, entende-se fundamental a
elaboração de um acordo que regule publicamente a mesma, definindo as normas para o seu eficaz
funcionamento, tendo em conta o respeito pelas regras comunitárias e nacionais em vigor para a
gestão das verbas públicas.
Entre os Parceiros identificados no final do "CP", adiante designados Parceiros, estabelece-se o
presente Contrato de Parceria, que se rege pelos seguintes Artigos:

ARTIGO 1!!

(Constituição, designação, natureza, âmbito territorial, sede e duração)
1.

É constituída entre os signatários, uma parceria, sem fins lucrativos, dando suporte institucional
ao P.E.D.U.

2.

O P.E.D.U. tem por âmbito territorial a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria
Maior, Monserrate) e Meadela, Freguesia de Areosa e Freguesia de Darque.

3.

O espaço territorial definido no ponto anterior será sempre extrapolado quando estiverem em
causa ações de cooperação nacional e transnacional, com outras instituições nacionais ou
internacionais.
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4.

A gestão e assinatura dos contratos, subvenções ou protocolos de atribuição de ajudas serão
efetuadas pela autoridade urbana;

5. A presente parceria é constituída por tempo indeterminado a partir do momento da assinatura
deste "CP".
6.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo assume a qualidade de autoridade urbana, exercendo
as competências definidas na Lei.
ARTIGO 22

(Objeto)
1. O "CP" tem por objeto a implementação do P.E.D.U. em coerência com o Acordo de Parceria Portugal 2020.
2. A Pa rceria pode, sempre que se j ustifique, desenvolver projetos que se enquadrem no âmbito de
outros programas, ou simplesmente na junção de esforços para o desenvolvimento de ações
comuns sem financiamento público.
3. A Parceria tem, ainda, por objeto a realização de estudos de investigação e da at uação no âmbito
do desenvolvimento local e regional, em cooperação com todas as entidades públicas e privadas
que prossigam os mesmo s fins.
ARTIGO 32

(Atribuições)
Com vist a à realização destes objetivos a Parceri a tem, designadamente, as seguintes atribuições:
a) Intervenções de reabilitação previstas em edifícios de habitação social e respetiva priorização
(nota: deverá ser demonstrada a articulação com as entidades proprietárias de habitação social
que não somente os Municipais, sendo as intervenções selecionadas em função do maior nível
de necessidade de reabilitação);
b) Intervenções de reabilitação previstas em espaço público envolvente e respetiva priorização;
c)

Intervenções de reabilitação previstas em equipamento de utilização coletiva e respetiva
priorização.
ARTIG042

(Direitos dos parceiros)
Constituem direitos dos parceiros:
a) Beneficiar da atividade da parceria;

b) Apresentar propostas e sugestões reputadas de úteis ou necessárias à prossecução dos
objetivos;
c)

Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da Parceria;

d) Participar nas atividades da Parceria;
e) Propor alterações à atuação da Parceria;
f)

Propor novos parceiros;
ARTIGO 5!!
(Deveres dos Parceiros)

Constituem deveres dos Parceiros:
a)

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e as do presente Contrato de Parceria;

b) Prestar aos restantes parceiros toda a colaboração necessária para a prossecução da sua
atividade;
ARTIGO 6!!
(Foro competente)

No caso de litígio, todas as questões serão resolvidas no foro da comarca da sede da autoridade
urbana.

É assim assinado o presente Contrato de Parceria, por comum acordo e perfeito conhecimento dos
direitos e obrigações a ele inerentes.

OS PARCEIROS:
Município de Viana do Castelo, com sede no Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do

Castelo, pessoa coletiva nº 506037258, representada pelo Presidente da Câmara, José Maria da Cunha
Costa
AEVC-Associação Empresarial de Viana do Castelo, com sede no Largo João Tomás da Costa, 41, 12,

4900-509 Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 501141731, representada pelo Presidente de Direção
José Luís da Rocha Seia e pelo Vice-Presidente Manuel Lima da Cunha Júnior
CEVAL ·Confederação Empresarial do Alto Minho, com sede no Parque de Atividades de Cerveira -

2.º Pólo Zona Industrial, 4920-013 - Campos - Vila Nova de Cerveira, pessoa coletiva nº 504920103,
representada pelo Presidente da Direção José Luís da Rocha Ceia
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APHORT -Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, com sede na Praça D. João

1, nº25, 4º esq ., 4000-295 Porto, pessoa coletiva nº507635841, representada pelo PresidenteAdjunta Catherine Rodrigues
AIM - Associação Industrial do Minho, com sede na avenida Francisco Pires Gonçalves, 45, Apartado
99 4711-954 Braga, pessoa coletiva nº 500997945, representada pelo Presidente António Marques
APDL-Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, com sede na Av. Da Liberdade,
4450-718 Leça do Balio, pessoa coletiva nº 501449752, representada pelo Presidente
Infraestruturas de Portugal, com sede na Praça da Portagem, 2809-013 Almada, pessoa coletiva nº
503933813, representada pelo Presidente
BICMINHO, com sede na Avenida João XXI, 627, l.º andar, 4715-035 Braga, pessoa coletiva nº
504867946, representada pelo Presidente André Vieira de Castro
DINAMO 10, com sede na Rua do Trigo nº 55, 4900-333 Viana do Castelo, pessoa coletiva nº
509655491, representada pela Sócio-gerente Joana Carvalho

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATO DE PARCERIA
O presente contrato de Parceria ("CP") tem por objetivo principal a estruturação do envolvimento
alargado das entidades locais na definição de políticas e ações que conduzam ao desenvolvimento das
comunidades urbanas, de Viana do Castelo, suportado por uma Estratégia de Desenvolvimento
Urbano (PEDU).
Este consiste num plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas, com delimitação
territorial correspondente a pequenas áreas inframunicipa is, de acordo com as características sóciofuncionais do espaço. O plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas, e
consequentemente as operações de regeneração física, económica e social a realizar, devem incidir
em zonas críticas do t erritório municipal, tendo as intervenções ao nível físico, a existir, que ser
acompanhadas com intervenções de natureza social.

Tendo em conta o objetivo principal e pretendendo validar a Parceria, entende-se fundamental a
elaboração de um acordo que regule publicamente a mesma, definindo as normas para o seu eficaz
funcionamento, tendo em conta o respeito pelas regras comunitárias e nacionais em vigor para a
gestão das verbas públicas.
Entre os Parceiros identificados no final do "CP", adiante designados Parceiros, estabelece-se o
presente Contrato de Parceria, que se rege pelos seguintes Artigos:
ARTIGO 12
(Constituição, designação, natureza, âmbito territorial, sede e duração)
1.

É constituída entre os signatários, uma parceria, sem fins lucrativos, dando suporte institucional
ao P.E.D.U.

2.

O P.E.D.U. tem por âmbito territorial a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria
Maior, Monserrate) e Meadela, Freguesia de Areosa e Freguesia de Darque.

3.

O espaço territorial definido no ponto anterior será sempre extrapolado quando estiverem em
causa ações de cooperação nacional e transnacional, com outras instituições nacionais ou
internacionais.

4.

A gestão e assinatura dos contratos, subvenções ou protocolos de atribuição de ajudas serão
efetuadas pela autoridade urbana;

5.

A presente parceria é constituída por tempo indeterminado a partir do momento da assinatura
deste "CP" .

6. A Câmara Municipal de Viana do Castelo assume a qualidade de aut oridade urbana, exercendo
as competências definidas na Lei.

1.

ARTIGO 22
(Objeto)
O "CP" tem por objeto a implementação do P.E. D.U. em coerência com o Acordo de Parceria Portugal 2020.

2.

A Parceria pode, sempre que se justifique, desenvolver projetos que se enquadrem no âmbito de
outros programas, ou simplesmente na junção de esforços para o desenvolvimento de ações
comuns sem financiamento público.

3.

A Parceria tem, ainda, por objeto a realização de estudos de investigação e da atuação no âmbito
do desenvolvimento local e regional, em cooperação com todas as entidades públicas e privadas
que prossigam os mesmos fins.
ARTIGO 32
(Atribuições)
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Com vista à realização destes objetivos a Parceria tem, designadamente, as seguint s atribuições:
a)

Intervenções de reabilitação previstas em edifícios de habitação social e respetiva priorização
(nota: deverá ser demonstrada a articulação com as entidades proprietárias de habitação social
que não somente os Municipais, sendo as intervenções selecionadas em função do maior nível
de necessidade de reabilitação);

b) Intervenções de reabilitação previstas em espaço público envolvente e respetiva priorização;
c)

Intervenções de reabilitação previstas em equipamento de utilização coletiva e respetiva
priorização.
ARTIG04º
(Direitos dos parceiros)

Constituem direitos dos parceiros:
a)

Beneficiar da atividade da parceria;

b) Apresentar propostas e sugestões reputadas de úteis ou necessárias à prossecução dos objetivos;
c)

Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da Parceria;

d) Participar nas atividades da Parceria;
e)

Propor alterações à atuação da Parceria;

f)

Propor novos parceiros;
ARTIGOSº
(Deveres dos Parceiros)

Constituem deveres dos Parceiros:
a)

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e as do presente Contrato de Parceria;

b) Prestar aos restantes parceiros toda a colaboração necessária para a prossecução da sua
atividade;
ARTIGO 6º
(Foro competente)

No caso de litígio, todas as questões serão resolvidas no foro da comarca da sede da autoridade
urbana.

É assim assinado o presente Contrato de Parceria, por comum acordo e perfeito conhecimento dos
direitos e obrigações a ele inerentes.

OS PARCEIROS:

Município de Viana do Castelo, com sede no Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do
Castelo, pessoa coletiva nº 506037258, representada pelo Presidente da Câmara, José Maria da Cunha
Costa
AEVC-Associação Empresarial de Viana do Castelo, com sede no Largo João Tomás da Costa, 41, lº,
4900-509 Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 501141731, representada pelo Presidente de Direção
José Luís da Rocha Seia e pelo Vice-Presidente Manuel Lima da Cunha Júnior
CEVAL - Confederação Empresarial do Alto Minho, com sede no Parque de Atividades de Cerveira 2.º Pólo Zona Industrial, 4920-013 - Campos - Vila Nova de Cerveira, pessoa coletiva nº 504920103,
representada pelo Presidente da Direção José Luís da Rocha Ceia
APHORT -Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, com sede na Praça D. João I,
nº25, 4º esq., 4000-295 Porto, pessoa coletiva nº507635841, representada pelo Presidente da Direção
Rodrigo Afonso Pinto de Magalhães Pinto de Barros
AIM -Associação Industrial do Minho, com sede na avenida Francisco Pires Gonçalves, 45, Apartado
99 4711-954 Braga, pessoa coletiva nº 500997945, representada pelo Presidente António Marques
APDL-Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, com sede na Av. Da Liberdade,
4450-718 Leça do Balio, pessoa coletiva nº 501449752, representada pelo Presidente
Infraestruturas de Portugal, com sede na Praça da Portagem, 2809-013 Almada, pessoa coletiva nº
503933813, representada pelo Presidente
BICMINHO, com sede na Avenida João XXI, 627, l.º andar, 4715-035 Braga, pessoa coletiva nº
504867946, representada pelo Presidente André Vieira de Castro
DINAMO 10, com sede na Rua do Trigo

nº

55, 4900-333 Viana do Castelo, pessoa colet iva nº

509655491, representada pela Sócio-gerente Joana Carvalho

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATO DE PARCERIA
O presente contrato de Parceria ("CP") tem por objetivo principal a estruturação do envolvimento
alargado das entidades locais na definição de políticas e ações que conduzam ao desenvolvimento das
comunidades urbanas, de Viana do Castelo, suportado por uma Estratégia de Desenvolvimento
Urbano (PEDU).

7
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Este consiste num plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas, com delimitação
territorial correspondente a pequenas áreas inframunicipais, de acordo com as características sóciofuncionais do espaço. O plano de ação integrado para as comunidades desfavorecidas, e
consequentemente as operações de regeneração física, económica e social a realizar, devem incidir
em zonas críticas do território municipal, tendo as intervenções ao nível físico, a existir, que ser
acompanhadas com intervenções de natureza social.
Tendo em conta o objetivo principal e pretendendo validar a Parceria, entende-se fundamental a
elaboração de um acordo que regule publicamente a mesma, definindo as normas para o seu eficaz
funcionamento, tendo em conta o respeito pelas regras comunitárias e nacionais em vigor para a
gestão das verbas públicas.
Entre os Parceiros identificados no final do "CP", adiante designados Parceiros, estabelece-se o
presente Contrato de Parceria, que se rege pelos seguintes Artigos:

ARTIGO 12
(Constituição, designação, natureza, âmbito territorial, sede e duração)

1.

É constituída entre os signatários, uma parceria, sem fins lucrativos, dando suporte institucional
ao P.E.D.U.

2.

O P.E.D.U. tem por âmbito territorial a União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria
Maior, Monserrate) e Meadela, Freguesia de Areosa e Freguesia de Darque.

3.

O espaço territorial definido no ponto anterior será sempre extrapolado quando estiverem em
causa ações de cooperação nacional e transnacional, com outras instituições nacionais ou
internacionais.

4.

A gestão e assinatura dos contratos, subvenções ou protocolos de atribuição de ajudas serão
efetuadas pela autoridade urbana;

5.

A presente parceria é constituída por tempo indeterminado a partir do momento da assinatura
deste "CP".

6.

A Câmara Municipal de Viana do Castelo assume a qualidade de autoridade urbana, exercendo
as competências definidas na Lei.
ARTIGO 22
(Objeto)

1. O "CP" tem por objeto a elaboração do P.E.D.U. em coerência com o Acordo de Pa rceria Portugal 2020.

2.

A Parceria pode, sempre que se justifique, desenvolver projetos que se enquadrem no âmbito de
outros programas, ou simplesmente na junção de esforços para o desenvolvimento de ações
comuns sem financiamento público.

3.

A Parceria tem, ainda, por objeto a realização de estudos de investigação e da atuação no âmbito
do desenvolvimento local e regional, em cooperação com todas as entidades públicas e privadas
que prossigam os mesmos fins.
ARTIGO 3º

(Atribuições)
Com vista à realização destes objetivos a Parceria tem, designadamente, as seguintes atribuições:
a)

Planeamento e gestão de projetos de intervenção;

b) Monitorização e avaliação de projetos de intervenção;
c)

Planeamento estratégico;

d) Saber definir objetivos, indicadores e métricas;
e)

Desenho e implementação de indicadores de apoio à decisão;

f)

Conceção, gestão e avaliação de projetos.

ARTIG04º

(Direitos dos parceiros)
Constituem direitos dos parceiros:
a)

Beneficiar da atividade da parceria;

b) Apresentar propostas e sugestões reputadas de úteis ou necessárias à prossecução dos objetivos;
c)

Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da Parceria;

d) Participar nas atividades da Parceria;
e)

Propor alterações à atuação da Parceria;
ARTIGOSº

(Deveres dos Parceiros)
Constituem deveres dos Parceiros:
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e as do presente Contrato de Parceria;
b) Prestar toda a colaboração necessária para a prossecução da sua atividade;

ARTIGO 6º
(Foro competente)
No caso de litígio, todas as questões serão resolvidas no foro da comarca da sede da autoridade

urbana.
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É assim assinado o presente Contrato de Parceria, por comum acordo e perfeito conhecimento dos
direitos e obrigações a ele inerentes.

Os Parceiros:
Município de Viana do Castelo, com sede no Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do
Castelo, pessoa coletiva n2 506037258, representada pelo Presidente da Câmara, José Maria da Cunha
Costa
IPVC- Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com sede na Praça General Barbosa, 4900-347 Viana
do Castelo, pessoa coletiva n2 503761877, representada pelo seu Presidente, Rui Alberto Martins
Teixeira

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções. (16) RELATÓRIO DE OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DA OPOSIÇÃO:Pela Vereadora Helena Marques em representação do PSD, foi apresentada a
declaração que seguidamente se transcreve:- "o direito à informação que nos assiste, foi e é
constantemente violado pelo executivo socialista que insiste em descrever algo que não corresponde

à realidade. De facto, para termos acesso a determinada documentação que consubstancia esse
mesmo direito à informação, foi necessário o recurso à CADA, que remeteu ofícios ao executivo
socialista ordenando a disponibilização imediata de diversa informação por nós formalmente
solicitada inúmeras vezes e à qual n nunca nos tinha sido dada resposta. Não obstante a este facto
que prova que o direito de informação da oposição não estava a ser cumprido, continuamos
atualmente a assistir a vários requerimentos sem resposta, nomeadamente: - a solicitação do
tratamento de dados concretos relativos à atividade do município no que respeita a sucessivas
campanhas de estacionamento, - documentos de suporte de obras já executadas, por exemplo, o
requerimento em ata e já solicitado várias vezes das faturas, comprovativos de pagamento e estudo
arqueológico da Rua Pedro Homem de Melo, - faturas e comprovativos de pagamento das obras do

Campo de Jogos de Mazarefes e envolvente, - relatório dos atos praticados pelo presidente no âmbito
das funções que lhe foram delegadas, (oito vezes solicitado) - entre outros. No âmbito da Promoção
da publicação das decisões e deliberações dos órgãos Autárquicos e dos respetivos titulares
destinadas a ter eficácia externa, assistimos à divulgação única e exclusiva das deliberações propostas
feitas e aprovadas pelo executivo socialista e à não divulgação das propostas do PSD, bem como, ao
não cumprimento externo das mesmas deliberações, nomeadamente:- - Requalificação da Capela Sr.
do Alívio; - Divulgação das atividades da oposição enquanto executivo nos meios publicitários
utilizados pelo município, nomeadamente revistas municipais, informação enviada com a fatura da
água, folhetos, boletim gabinete de imprensa, entre outros; - Proposta de recomendação às Estradas
de Portugal para resolução do problema na EN 13, junto ao bairro do IHRU; - entre outras. Por fim de
referir que não estava igualmente até ao dia 30 de junho a ser cumprida a lei que exigia um relatório
intercalar ao Revisor Oficial de Contas relativo às contas semestrais do município. Após muitas
solicitações, em Agosto de 2015, foi apresentado o primeiro relatório semestral, muito embora a lei
já o exigisse nos anos anteriores. Direito da consulta prévia - A consulta prévia consubstanciada no
direito da oposição pressupõe que se realizem diligências anteriores às votações no sentido de
conhecer, analisar e de dar contributos para documentos estruturantes para o Município. Não
obstante, e apesar de formalmente cumprir os dois dias úteis legais, reconhecemos que documentos
como o Plano Plurianual de Investimento, o Plano de Atividades Municipais e o Orçamento Municipal
não são passiveis de análise exaustiva nesse prazo de dois dias. Propusemos por isso, uma alteração
ao regimento para que este permitisse que documentos desta dimensão e relevância fossem
apresentados com uma semana de antecedência à sua votação, alteração que nunca teve
concordância do executivo socialista. Direito de Participação - Neste campo assistimos a uma não
formalização, existindo inúmeros atos públicos dos quais temos conhecimento apenas após a sua
concretização, seja por convites entregues após a data nele inscrita, ou por aprovação posterior de
documentos que titulam participações anteriores. Lamentamos por isso que não exista uma política
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coerente e constante de conhecimento prévio e com a devida antecedência de todos os atos que
decorram de deliberações tomadas pelo executivo municipal que inclui todos os vereadores. Direito
de pronúncia sobre o relatório de avaliação - No exercício deste direito, os vereadores do PSD exigem
que esta nossa avaliação seja incorporada da versão final deste relatório que deverá ser discutido e
enviado a todos os órgãos competentes. Conclusão - Face ao exposto os vereadores do PSD concluem
que ainda existe um grande caminho a percorrer para que todos os direitos da oposição em Viana do
Castelo sejam cumpridos e relembra que a oposição faz parte da democracia e que o exercício das
nossas funções tem sempre por base os princípios da legalidade, do rigor e da nossa avaliação do que
é melhor para Viana e para os Vianenses. (a) Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques.".

Por sua vez a Vereadora Ilda Figueiredo apresentou a declaração que seguidamente
também se transcreve:- "É

positivo que tenha sido entregue o primeiro relatório, embora com

grande atraso dados os prazos legais. Mas registam-se algumas imprecisões, de que se destaca:Direito à informação - Embora tenha melhorado, continua a ser deficiente e, em diversos casos, só
posteriormente e após alguma insistência é que se consegue obter a informação, como se pode
constatar nas próprias atas das reuniões. Direito de consulta prévia - Quando não é dada a
informação prévia também é impossível fazer uma consulta prévia. No caso dos planos e orçamentos,
embora se cumpra a legislação, não é dado mais tempo, como tem sido solicitado, para um estudo
mais aprofundado das propostas apresentadas. Disponibilização de Gabinetes - Após as
dificuldades iniciais, foi resolvido satisfatoriamente o problema. Continua a faltar apoio de secretariado.
Direito de Participação - É a maior falha que permanece no não cumprimento dos direitos da
oposição. Continua a faltar a informação prévia sobre eventos importantes do município e a vereadora
da CDU na maior parte dos casos só tem conhecimento pela comunicação social e, como é óbvio, não
é convidada a participar, ao contrário do que prevê a legislação. Existe na maioria PS a convicção de
que o executivo municipal são os cinco eleitos do PS, excluindo os outros vereadores eleitos da
participação na imprensa do município e da maioria dos actos oficiais . Apesar de toda a insistência
que temos feito na alteração desta mentalidade e deste comportamento, a situação mantém-se. Apelase, pois, mais uma vez, à alteração deste comportamento e ao cumprimento do Direito de Participação

previsto no Estatuto da Oposição. (a) lida Figueiredo.".

(1 7) 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
A Câ mara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenalment e 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 22
Duração das reuniões
(... )
Artigo 32
Condições de Funcionamento
12 As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser gravadas para memória f utura e deverão ter

1.

sistema de áudio ligado, por forma a que o público presente consiga ouvir as intervenções.
Artigo 42
Caráter Publico das Reuniões

(... )
Artigo 5 2
Período antes da ordem do dia

(... )
Artigo 62
Declarações de Voto

(... )
Artigo 72
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 82
Atas
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(... )
Artigo 92
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 quatro 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 e Maria José Guerreiro e os votos a favor dos Vereadores Eduardo
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (18) ALTERAÇÕES

ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao
orçamento municipal em vigor:IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÂNICA

DESCRIÇÃO

ECONÓMICA

02
0201

(AMARA MUNICIPAL
PRESIDÊNCIA

04
0405
040501
04050102
0405010208
04050108
06
0602
060203
06020304
08
0805
080501
08050102
0805010206
0805010208
09
0908
090802
10
1006
100603
0202

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
OUTROS
OUTROS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS De CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
V IAÇÃO RURAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
ATIVOS FINANCEIROS
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
SOCIEDADES E QuASE·SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS· PÚBLICAS
PASSIVOS FINANCEIROS
EMPRtSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
SOC. FINANCEIRAS· BANCOS, OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

02
0202
020220
06
0602
060203
06020305
07
0701
070107
070108
0203

AQUISIÇÃO D E BENS E SERVIÇOS
AQu1s1çÃo De Srnv1ços
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
SOFTWARE INFORMÁTICO
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO, CUlTURA E QUALIDADE DE VIDA

02

AQUISIÇÃO DE B ENS E SERVIÇOS

DOTAÇÃO
ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.204.089,47
501.571,00

º·ºº

0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.983.363,12
898.500,00
0,00
0,00
3.102.864,00
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
0,00

2.835.277,34

192.300,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00

º·ºº
º·ºº

103.500,00
218.500,00

º·ºº
º·ºº

DESPESA
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/
REFORÇOS
ANULACÕES
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
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.000,00
0,00
121.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

DOTAÇÃO
SEGUINTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.204.089,47
524.571,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.151.363,12
1.019.500,00
0,00
0,00
2. 702.864,00
0,00
0,00
2.862.277,34
0,00
0,00
0,00
212.300,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00

º·ºº
º·ºº

114.500,00
250.500,00

º·ºº
º·ºº

0202
020225
04
0407
040701
04070102
04070104
0205
02
0201
020121
07
0701
070101
070104
07010404
07010413
0703
070303
07030313

AQu1s1ÇÃo De SERv1ços
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
INSTITUIÇÕES SEM FINS lUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FINS DESPORTIVOS
FINS SOCIAIS
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TERRENOS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OUTROS
BENS DE DOMÍNIO PúBuco
OUTRAS CONSTRUÇÕES [ INFRAESTRUTURAS
OUTROS
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1.553. 718,27

0,00

788.000,00
592.000,00

12.000,00

º·ºº
º·ºº

0,00
85.000,00
0,00
0,00
1.867.275,83
0,00
629.800,00
3.184.498,72
0,00
0,00
1.206.510,00
20.962.767,75

1.000,00

67.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
504.000,00
58.000,00
446.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

1.000,00

1.552. 718,27

SS.500,00

800.000,00
536.500,00
0,00

0,00

º·ºº

o.ao

0,00
86.000,00

0,00
0,00
20.000,00

0,00
1.847.275,83

º·ºº
º·ºº
º·ºº

696.800,00
3.204.498,72
0,00

0,00
0,00
26.000,00
504.000,00
58.000,00
446.000,00

º·ºº

o.oo

º·ºº

1.180.510,00
20.962.767,75

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 os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena
Marques e Ilda Figueiredo tendo esta ultima declarado que votou contra por falta de
informação mais detalhada de alguns valores. (19) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:O Presidente da Camara informou que não havia quaisquer despachos que devessem
ser submetidos a ratificação. (20) 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 que aludiu as
seguintes questões:- Sobre os pontos deliberados na presente reunião, questionou
relativamente ao ponto 12, se o sistema de leasing é a melhor solução. Sobre o ponto
13 perguntou quem vai ser o concessionário. Referiu-se à rua que desemboca no
governo civil, questionando se já foi escolhido o topónimo e saber o que está a atrasar
a conclusão do arruamento uma vez que as escavações estão paradas. Sobre a
requalificação da Praia do Cabedelo referiu que reparou que parte da ciclovia já está
concluída tendo alertado para o facto de que com as marés vivas a água vai causar
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problemas. O Presidente da Câmara informou que segundo as informações que
dispõe o leasing é a melhor solução. Quanto ao ponto 13 foi adjudicada a concessão à
Transcunha. O topónimo atribuído ao arruamento questionado é Arq. José Martins,
referindo ainda que não havia nada de relevante na área apenas cerâmica, pelo que
irá ser coberto. Quanto à ciclovia vai informar-se do que se passa. (21) APROVAÇÃO

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

