ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
15 DE OUTUBRO DE 2015:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos quinze dias do mês de Outubro 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 Cash·o 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
o Diretor de Departamento de Administração Geral, Luís Filipe Neiva Marques. 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 Cainara 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 h·ai15creve:- "INFORMAÇÃO -

No dia 1 de

Outubro, o Presidente da Câmara e da CIM Alto Minho esteve presente na reunião com o conselheiro
comercial da Embaixada da Federação da Rússia, lgor Zolkin, no âmbito dos " Encontros Alto Minho
lnvest", onde foi apresentado o mercado russo e as oportunidades de cooperação existentes. No dia
2 de Outubro Viana do Castelo recebeu uma delegação municipal de Hendaye, cidade francesa com

quem Viana do Castelo está geminada desde Setembro de 1998, que esteve em Viana do Castelo para
um conjunto de iniciativas culturais. De 30 de Setembro a 2 de Outubro, o Município de Viana do
Castelo participou através da presença do Eng!! Vitor Lemos, na terceira ed ição da "Nature & SPORT
Euromeet 2015" na Irlanda do Norte, onde apresentou o projeto camarário "Náutica nas Escolas" o
Centro de Mar e a aposta nos desportos náuticos durante aquela conferência sobre desporto ao ar
livre. No dia 8 de outubro, o Presidente da Câmara recebeu, na Biblioteca Municipal, cerca de duas
centenas de alunos da disciplina de Projeto do quarto ano do Mestrado Integrado em Arquitetura da
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, numa visita a espaços e projetos da cidade,
designadamente o centro cultural, o centro de remo e a Biblioteca Municipal. No dia 9 de Outubro, o
Presidente da Câmara participou na Sessão de Abertura do Seminário " Dignidade na Saúde Mental"
que decorreu no Auditório da ESTG. Nos dias 10 e 11 de Outubro, a Rede Social de Viana do Castelo,
promoveu uma Campanha de Recolha de Artigos de Higiene junto de 17 supermercados e
hipermercados do concelho com o objetivo de suprir necessidades diagnosticadas no âmbito das
Comissões Sociais de Freguesia e Comissões Sociais Inter-freguesias e destinadas às instituições
sociais. No dia 10 de Outubro, o Presidente da Câmara e o vereador com o pelouro do Desporto
estiveram presentes na inauguração do requalificado campo de jogos da Associação Desportiva de
Barroselas, com um novo campo relvado. A empreitada surgiu de uma candidatura a fundos
comunitários e teve o apoio da autarquia, com quem a Associação Desportiva de Barroselas assinou
um protocolo de colaboração desportiva. Também, no dia 10 de Outubro o Presidente da Câmara
esteve presente na abertura oficial da 10!! Edição da Viana Noivos, no Centro Cultural de Viana do
Castelo e à noite no Eventos Caffé, presidiu à sessão de lançamento dos CD's produzidos no âmbito
da iniciativa "Alto Minho Ensemble" e do projeto de capacitação das Bandas Filarmónicas do Alto
Minho, organizada pela CIM do Alto Minho. No dia 11 de Outubro, o Presidente da Câmara esteve
presente nas comemorações dos 25 anos da ACD Nogueirense. De 12 a 14, o Presidente da Câmara
participou na 114!! Sessão Plenária do Comité das Regiões, em Bruxelas, onde também decorrem os
Open Days. No dia 13de Outubro, Presidente da Câmara Municipal na qualidade Presidente da RIET -
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Rede Ibérica das Entidades Transfronteiriças, pa rticipou num seminário europeu em que apresentou
a exper iência em cooperação transfronteiriça na Península Ibérica. (a) José Maria Costa." .

Neste

momento o Presidente da Câmara fez enh·ega à Vereadora Helena Marques de cópia do
processo relativo à empreitada de consh·ução do prolongamento da Rua Pedro Homem
de Mello. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ANA MARGARIDA SILVA:- Pela
Vereadora foi apresentada a informação que seguidamente se h·anscreve:"INFORMAÇÃO -

O Acórdão n. 0 494/2015, do Tribunal Constitucional declarou «a

inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das normas que conferem aos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração pública legitimidade
para celebrar e assinar acordos coletivos de empregador público, no âmbito da administração
autárquica, resultantes do artigo 364. ~ n. º 3, alínea b), e do n. 0 6, da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n. 0 3512014, de 20 dejunho, por violação do
princípio da autonomia local, consagrado no artigo 6. ~ n. º 1, da Constituição». Após esta
declaração de inconstitucionalidade, a Câmara Municipal de Viana do Castelo desenvolveu as
seguintes diligências:- l .Preparou o projeto de texto do ACEEP tendo por base o documento
já assinado mas com as necessárias adaptações à legislação vigente (o anterior ACEEP fora
feito à luz da Lei 59/2008 e o texto atual respeita a Lei 35/2014, de 20 de junho). 2.Solicitou
instruções à DGAEP, entidade que irá promover o depósito do documento e a sua publicidade
no Diário da Repúbl ica, a qual já emitiu resposta. 3.0s SMSBVC encontram-se também a
ultimar o texto com as especificidades próprias daqueles serviços. Assim, j ulgamos estar em
condições, no decurso da próxima semana, de remeter o projeto de ACEEP para os sindicatos,
solicitando concomitantemente que indiquem quem vem, em sua representação, assinar o
acordo e que verifiquem a adequação dos títulos comprovativos da representação das entidades
celebrantes nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 368.º. Agendaremos, de seguida, a

assinatura do acordo pelas entidades que o quiserem subscrever. (a) Ana Margarida Silva:·.

INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira
abordou os seguintes assuntos:- 1. CAMPO DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE
BARROSELAS - Congratulou-se pela inauguração do campo de futebol, realizada no

passado fim de semana, mas lamentou o facto de só ter recebido o convite para participar
nesse acto no passado dia 13. 2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA A NOGUEIRA - Alertou para
uma situação de perigo para a saúde pública, que se verifica na parte alta da freguesia
de Nogueira, onde não existe rede pública de abastecimento de água, e cujo
abastecimento é feito por poços executados pelos próprios moradores. Acrescentou
ainda que se encontram nesta situação dezenas de habitações, urgindo, por isso, acudir
a este problema, designadamente através do seu abastecimento pelos bombeiros
municipais. O Presidente da Câmara esclareceu que foi celebrado já um protocolo com
a empresa Águas do Norte, que prevê a solução deste e de outros problemas,
designadamente, Subportela e Deocriste, cujas zonas mais altas também não têm
abastecimento de água. Referiu também que a cobertura do concelho de Viana não é,
nem poderá ser de 100%, havendo sempre lugares que, ou por serem muito remotos ou
por serem de montanha, ficarão fora do perímetro da rede. Por último acrescentou que
a Câmara Municipal não é responsável pelas captações privadas feitas através de poços
ou furos artesianos, uma vez que nestes casos são os respetivos proprietários que têm
que proceder a análises periódicas da qualidade da água. O Vereador Vítor Lemos
acrescentou que dos cerca de 146 fogos que existem no lugar de Pousadas, da freguesia
de Nogueira, só cerca de 40% não têm rede pública de abastecimento de água e, mesmo
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dos restantes, uma grande parte não está ligada à rede pública. 3. EN 13-3 - Referiu que
a obra não arrancou no dia 9 de Outubro, conforme o Presidente da Câmara referira na
última reunião e perguntou qual o motivo do ah·aso. O Presidente da Câmara explicou
que a chuva impediu o arranque da obra, mas que está agora programada para o dia de
amanhã. 4.

MUSEU DO MAR -

Perguntou que desenvolvimentos tem tido a criação do

Museu do Mar. O Presidente da Câmara esclareceu que a iniciativa de criação do Museu
do Mar é da VianaPescas, e não desta Câmara Municipal, mas sabe que esta empresa
espera poder candidatar este projeto ao Programa do Mar inserido no novo quadro
comunitário de apoio 2020. 5. OBRA DA PRAIA NORTE - Pediu informações sobre o ponto
em que se encontra o processo de adjudicação da obra da praia norte. O Presidente da
Câmara esclareceu que não foi possível realizar a reunião do Conselho de Administração
da Polis Litoral Norte, na data que estava agendada, que foi adiada para a próxima
semana, contando poder dar alguma informação na próxima reunião camarária. 6.
DA FÁBRICA DO CHOCOLATE -

RUA

Perguntou por que motivo a Câmara consentiu que o

promotor da obra de construção civil nas traseiras do Hotel do Chocolate cortasse ao
trânsito a rua da Fábrica do Chocolate. O Vereador Luís Nobre explicou que a obra
particular, que está a ser levada a cabo num terreno por h·ás do Hotel do Chocolate,
envolveu a instalação de um estaleiro que não era compatível com a permanência de
circulação rodoviária ou pedonal na rua da Fábrica do Chocolate, facto que não
considerou muito importante porque esta não é uma via estruturante do sistema
rodoviário. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda
Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1. ACEEP(s):- Perguntou por que motivo

não foi instaurada a ação judicial contra o Governo, que a Câmara Municipal deliberou
em sua reunião de 28 de Maio último. Adiantou todavia que o problema se encontra
ultrapassado face ao Acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional, mas, ainda assim,
lamenta que a Câmara não tenha instaurado a ação. 2. TRÂNSITO NA CIDADE - Criticou a
falta de sinalização, quer vertical quer horizontal, bem como a falta de resolução de
pontos perigosos, designadamente quanto às vias cicláveis, de que deu exemplo a da
avenida do Atlântico, que considerou ter sido mal concebida e estar deficientemente
sinalizada. Referiu-se, também, a outras questões já afloradas em outras reuniões, como
seja o estacionamento de veículos em cima dos passeios, a inexistência de um parque de
autocaravanas e a ausência de ações de educação cívica. O Vereador Luís Nobre referiu
que os problemas do trânsito não são fáceis de resolver, mas os serviços municipais estão
atentos e têm tentado solucionar os problemas que vão sendo detetados, com a ajuda da
Comissão de Trânsito, especialmente da junta de freguesia da cidade e da PSP.
Considerou também que a maior parte dos problemas reportados se ficam a dever à falta
de civismo dos condutores e a um défice de fiscalização por parte da PSP. 3. PARQUE DE
EXAMES E MANOBRAS DO IMT - Aludiu a uma notícia veiculada recentemente pelo Jornal

de Notícias, que dá conta de que o parque de exames e manobras situado em terrenos
do antigo convento de S. Francisco está encerrado, mas a Câmara Municipal paga cinco
mil euros, por mês, pelo arrendamento do respetivo espaço. O Vereador Luís Nobre fez
uma breve resenha do processo que conduziu à atual situação descrita acima,
esclarecendo, a final, que o protocolo celebrado com o IMT cessará os seus efeitos no
próximo ano, ficando a Câmara desonerada do encargo com a renda dos terrenos. 4.
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ESTALEIROS NAVAIS DE VIANA DO CASTELO -

Referiu-se a notícias segundo as quais a atual

empresa que explora os estaleiros navais contratou, por ajuste direto, dois navios
asfalteiros para a Venezuela e dois patrulheiros para a Marinha, considerando que estes
factos são mais uma prova de que o Governo seguiu uma estratégia de desmantelamento
dos antigos ENVC para beneficiar amigos de membros do governo, como os
proprietários da Martifer e outras empresas associadas. INTERVENÇÃO DO

VEREADOR MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco abordou os seguintes
assuntos:- 1.

BUROCRACIA NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS -

Disse ter conhecimento de várias

queixas de projetistas que referem que, para apresentarem um projeto online, têm que
introduzir cerca de trezentos códigos, pedindo para ser esclarecido sobre a veracidade
desta afirmação. O Vereador Luís Nobre esclareceu que o procedimento de apresentação
dos projetos online foi apenas iniciado há cerca de dois meses, não tendo sido reportados
quaisquer problemas, mais disse que os códigos são efetivamente muitos, mas que,
segundo os técnicos de informática, é a única forma de poder submeter projetos por via
eletrónica. 2. REMODELAÇÃO DO HOTEL VIANA SOL - Referiu ter tido conl1ecimento que a
Câmara Municipal embargou as obras do Hotel Viana Sol, perguntando o motivo de tal
medida. O Vereador Luís Nobre esclareceu que, efetivamente, o serviço de fiscalização
da Câmara participou que o promotor da obra estava a levar a efeito trabalhos que não
constavam do projeto inicial e que careciam de licenciamento municipal, pelo que
decretou o embargo parcial da obra, podendo todavia a mesma prosseguir no tocante
aos restantes trabalhos que não estavam sujeitos a licenciamento. 3. COBERTURA DA REDE
DE ÁGUAS -

Perguntou ao vereador Vítor Lemos para quando está prevista a conclusão

da rede de abastecimento de águas do concelho. INTERVENÇÃO DA VEREADORA

HELENA MARQUES:- A Vereadora Helena Marques abordou os seguintes assuntos:-1.
MONTE GALEÃO - Solicitou que fosse averiguada a situação de falta de água, em certas

horas do dia, na zona alta do Monte Galeão, onde se localizam algumas habitações. 2.
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA DO CASTELO - Perguntou se a AEVC vai realizar, em

colaboração com o Município, feiras sectoriais, à semelhança de outros municípios. 3.
UNIÃO DE FREGUESIAS DE GERAZ DO LIMA - Interpelou o Presidente da Câmara ácerca do

motivo por que foi feita uma obra de beneficiação de vários arruamentos e estradas e a
Junta em Assembleia de Freguesia, disse que não precisavam de tao bom material,
contudo a Câmara queria e eles não iam contrariar. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem
de trabalhos, foram ácerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:-

(01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- 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 1 de outubro corrente, pelo que irá ser assinada pelo
Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação foi tomada
por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Camara e dos Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo e a abstenção do Vereador Vítor Lemos por
não ter participado da referida reunião. (02) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO

COM AS JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

Nos termos da Lei nº 75/2013, de
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12 de Setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de
2014 e no espírito da colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem
desenvolvendo com as Juntas de Freguesia, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios para a
execução de obras. A Câmara Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as
freguesias, de acordo com o acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais relativos aos
empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em
2015 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços
Técnicos Municipais:
Junta de Freguesia

Mujães

Castelo de Neiva
UF Cardielos e Serreleis
UF Deocriste, Subportela e
Portela Susã
UF Nogueira, Vilar Murteda
e Meixedo
Vila Franca
Total

Montante
(euros)

15.000
5.000
60.000
6.300
10.000

Designação Obra

Infraestruturas Aguas Pluviais-Rua C.J. Costa
Torres, Calçada dos Cunhas, Rua da Casqueira,
Rua José M. Torres e Av. Reis Magos
Passeios E.M. Lugar Paço
Edifício centro cívico
Arranjo trator
Rua Fonte Salgueiro

Número de
Compromisso

4166
4167
4168
4169
4170

18.000

Passeios Centro Social/Portela Susã e
Rua Outeiro/Portela Susã

4171

10.000

Caminho Abrigueira

4172

10.000

Caminho Pinheiro

4173

134.300

( a) José Maria Costa.". 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) INFRAESTRUTURAS A TRANSFERIR

PARA OS SMSBVC - REDE DE ÁGUAS E SANEAMENTO:- Pelo Presidente da Câmara
foi apresentada a proposta que seguidamente se h·anscreve:- "PROPOSTA- INFRAESTRUTURAS
A TRANSFERIR PARA OS SMSB - REDE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - Estando concluídas e em

condições de entrar em funcionamento, as obras constantes no quadro intra, com um encargo total
de 304.996, 70 €, propõe-se a sua transferência para os SMSBVC. Esta transferência cai permitir, aos
SMSBVC, imputar aos custos de produção o valor referente às amortizações do investimento e os

respetivos custos de funcionamento de acordo com o previsto no POCAL. Infraestruturas a Transferir
para os SMSBVC:Valor
Investimento

Designação

Valor
Comparticipação

Encargo
CMVC

Rua de Viana e Rua Prior do Crato

75.486,15€

75.486,15€

Beco do Caxuxo

18.805,20€

18.805,20€

Travessa da Vitória
Rua Frei Bartolomeu dos Mártires e
Rua Cónego Borlido
Parque Empresarial Meadela
Largo Vasco da Gama e Largo da Paz
Parque Empresarial de Lanheses
Rua Nova de Vila Nova de Anha

14.978,33€

14.978,33€

147.714,21€

147.714, 21€

122.193,41€
43.167,86€
16.972,10€
20.662,80€
459.980,06€

TOTAL

103.864,40€
36.692,68€
14.423,29€
154.983,36€

18.3329,01€
6.475,18€
2.545,82€
20.662,80€
304.996,70€

(a) José Maria Costa .". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcri ta proposta.

Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. (04) APOIO À BENEFICIAÇÃO INSTALAÇÕES

DESPORTIVAS - MEDIDA 2:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve:-

li

PROPOSTA • APOIO À BENFICIAÇÃO INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

-TRANSFERÊNCIA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA E ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - MEDIDA 2 -

No quadro do

exercicio das suas competências A Câmara Municipal desenvolve uma política de apoio à
construção/beneficiação e apetrechamento de equipamentos desportivos, por parte de Juntas de
Freguesia e de Clubes e Associações, sendo que o apoio às associações está integrado no quadro
geral de apoio ao Associativismo Desportivo - Medida 2. A Câmara Municipal recebeu diversas
solicitações de apoio, quer das Juntas de Freguesia, quer de Associações Desportivas para proceder

à execução de obras de beneficiação de instalações existentes, bem como de reforço do seu
apetrechamento. Analisados os mesmos e tendo presente a necessidade de se aproveitar o período
do "defeso desportivo" para a sua execução, de forma a minimizar os constrangimentos causados,
proponho a atribuição dos seguintes apoios:
ASSOCIAÇÕES/CLUBES

OBRA

APOIO

Associacão Desoortiva Darouense
Clube de Cacadores de Carvoeiro

Torres de iluminação do Campo Sra. das Oliveiras
Substituicão do telhado da sede

19.875,00€
5.000,00€

A concretização deste apoio será feita através da celebração de protocolo específico.

Compromisso

nº
4174
4176
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(a) Vítor Lemos." . A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tornada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. (05) ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS E RETIFICAÇÃO

DE LIMITES DE ARRUAMENTOS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE VIANA DO
CASTELO (SANTA MARIA MAIOR, MONSERRATE) E MEADELA:- Presente o
ofício nº 55, de 19 de Maio, da Junta de Freguesia de União de Freguesias de Viana do
Castelo, a remeter para aprovação, proposta de atribuição de toponímia a
arruamentos da referida freguesia, bem como alteração de limites de diversos
arruamentos no polo da Meadela e que foi aprovado em 26 de Junho de 2015, pela
Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Viana do Castelo, tendo sido a
este propósito apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA

- Novos TOPÓNIMOS E RETIFICAÇÃO DE LIMITES DE ARRUAMENTOS - UNIÃO DE FREGUESIAS
DE VIANA DO CASTELO - A documentação anexa está de acordo com o estabelecido no
Regulamento de Toponímia do concelho de Viana do Castelo, pelo que proponho a
aprovação dos mesmos. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta e ao abrigo da competência prevista na alínea ss) do
número 1 do artigo 33° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a atribuição da
seguinte designação toponímica e ainda a alteração de limites nos seguintes
arruamentos, conforme a seguir se indica:MEADELA

Topónimo

Inicio

Fim

Beco dos Carregais

Rua dos Carregais

Sem Saída

MEADELA

Topónimo

Inicio

Rua Álvaro Feijó
Rua Bairro das Minas
Travessa do Barrai

Rua da Cova
Rua Bairro da Minas
Rua do Barrai
Rua do Ameai

Rua Barreiros Cunha
Travessa da Calçada
Rua Campo Santo

Rua do Xisto
Rua Abade Fanha
Rua da linha

Rua das Carvalheiras
Travessa Couto Paredes
Rua do Ermitério

Rua Couto Paredes
Rua Sra. D' Ajuda
Rua de Portuzelo

Rua do Extremo
Travessa da Folgana
Rua de Fornelos

Avenida Mateus Carvalhido
Rua da Cova
Rua Adriano Magalhães

Rua Francisco Louro
Rua João Martins Viana
Rua do Lamoso

Rua Infesta
Rua Moinho de Vidro
Rua da Cova

Travessa Mata do Aveias
Beco das Minas
Rua das Minas
Travessa Pde. Alfredo Guerreiro
Rua Padre Himalaia
Rua das Paredelhas
Rua Ponte do Arco
Rua Quinta do Guia
Rua das Rosas
Rua da Unidade
Viela da Agonia
Travessa do Xisto
Avenida Zeca Afonso
Rua Frei Luís de Sousa

Rua Bairro das Minas
Rua da Liberdade
Rua Pde. Alfredo Guerreiro
Rua do Lamoso
Rua Couto Paredes
Rua do Lamoso
Rua Pde. Alfredo Guerreiro
Rua Qta. Bispo de Angola
Rua da Cova
Rua da Pedreira
Rua do Xisto
Avenida Mateus Carvalhido
Rua São Vicente

Fim
Estádio Manuela Machado
Rua do Lamoso
Rua Fonte de Baixo
Sem saída
limite Freguesia
Travessa Campo Santo
Beco das Minas
Sem saída
Rua Ruque Ruque
limite freguesia
Rua de Fornelos
Rua das Oliveiras
Rua Júlio Evangelista
Rua A. Almeida Fernandes
Rua das Minas
Rua Mata do Aveias
Rua Carvalheiras
Rua Bairro das Minas
Rua do Calvário
Sem saída
Rua Parque Empresarial da Meadela
limite freguesia (ponte)
Sem saída
Rua da Igreja
Travessa do Monte
Rua do Bezerra
Rua do limite
Rua da Cova
Avenida Mateus Carvalhido

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de
membros em efetividade de funções. (06) REFORÇO DO FINANCIAMENTO PARA

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES SOB TUTELA MUNICIPAL:- Pela
Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- PROPOSTA -

REFORÇO DO FINANCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES SOB

TUTELA MUNICIPAL- Tendo por base a colaboração que vem sendo desenvolvida pela Câmara Municipal,

as Juntas de Freguesias e União de Freguesia, através de acordos de execução de delegação de
competências em matéria de execução de algumas beneficiações em edifícios escolares (pequenas
reparações), e tendo a União de Freguesia de Viana do Castelo, que agrega 3 freguesia s e 10 edifícios
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atingido já a dotação global atribuída na reunião de camara de 18 de fevereiro de 2015, seja atribuída

à União de Freguesia de Viana do Castelo uma dotação suplementar até ao montante de 15.000€ {NQ
de compromisso: 4178), como reforço da dotação atribuída em 18 de fevereiro de 2015, de forma a
permitir a execução de diversos trabalhos indispensáveis à manutenção corrente dos edifícios
educativos. {a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Mmúcipal deliberou aprovar a h·anscrita

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade
de membros em efetividade de funções. (07) PROJETO "CAFÉ MEMÓRIA" RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO:- Pela Vereadora Ana
Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA - PROJETO "CAFÉ MEMÓRIA" - RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - O

projeto "Café Memória" tem como missão proporcionar a partilha de experiências, apoio emocional
e informação a pessoas com problemas de memória ou demência, bem como aos respetivos familiares
e cuidadores, em sessões estruturadas, não clínicas, num espaço informal e ambiente ·protegido do
estigma social, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e redução do isolamento social.
Em setembro do ano passado, o Município de Viana do Castelo assinou um protocolo de colaboração
com a H! Social, CRL {HOPE), a Sierra Portugal SA, a Alzheimer Portugal, o Restaurante Travessia do
Deserto, Lda. {Restaurante Camelo), a Sabores de Viana - Restauração, Lda. {Delta Gourmet) e a
Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda {Delta Cafés), no sentido de criar um Café Memória em Viana do
Castelo, na altura único fora da grande Lisboa. De novembro de 2014 a agosto de 2015, o Café
Memória de Viana do Castelo contou com 10 sessões, 166 participações, 24 profissionais de saúde
convidados e 28 voluntários, e da avaliação feita verificou-se, nos vários parâmetros, um elevado grau
de satisfação dos participantes. Neste sentido, vimos propor a renovação do protocolo de cooperação,
implicando o pagamento de 1.250,00€ (Compromisso Financeiro n.Q 2015/41829, à Associação
Alzheimer Portugal (NIF 502069635). (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) CENTROS DE

ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

DO CABEDELO

APPACDM

APOIO

EXCECIONAL PARA FUNCIONAMENTO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - CAO' S DO
CABEDELO DA APPACDM - APOIO EXCECIONAL PARA FUNCIONAMENTO - Como é do
conhecimento geral, a Segurança Social determinou a cessação dos acordos de cooperação com a
APPACDM relativos aos CAO' s 1 e 2 do Cabedelo, no passado dia 29 de Julho. Esta instituição
instaurou, entretanto, duas providências cautelares para suspensão de tais decisões, continuando
a manter as respostas sociais em funcionamento, facto que, sem o apoio da Segurança Social,
representa custos bastantes elevados. Assim, tendo em consideração quer a imprescindibilidade
desta resposta para os seus 31 utentes e respetivas famílias, quer o número de postos de trabalho
associados e que ascendem a quinze, e dada a urgência na resolução desta situação, proponho que
se conceda à APPACDM um apoio financeiro extraordinário, até final deste ano, correspondente
ao valor mensal que era recebido da Segurança Social, no montante total de 57.525,36€, de acordo
com o seguinte quadro:
Setembro de 2015
15.256,34€ - 3.500€1 =11.756,34€
Outubro de 2015
15.256,34€
Novembro de 2015
15.256,34€
Dezembro de 2015
15.256,34€
TOTAL
57.525,36€
Compromisso Financeiro n.0 2015/4107. Cumpra-se o disposto no artigo 198.º, n.º 3 da Lei n.º
110/2009 de 16 de Setembro.
1

Valor correspondente a apoio já deliberado no passado mês de Julho.

(a) Ana Margarida Silva.". O Presidente da Câmara, a propósito da postura que o
Vereador Eduardo Teixeira tem revelado quanto a este assunto, acusou-o de estar
sempre ao lado do Governo, e contra a população que o elegeu, deixando a penar 31
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crianças e 15 trabalhadores daquelas estru turas. Disse ainda que o referido Vereador
nunca foi capaz de despir a capa do interesse partidário, pois a sua prática reiterada
ao longo dos últimos seis anos foi a de defender o seu Partido. De seguida, e no
seguimento da intervenção do Presidente da Câmara, os vereadores do PSD
solicitaram a suspensão dos h·abalhos por cinco minutos para conferenciarem, ao que
o Presidente da Câmara anuiu, suspendendo a reunião. Retornados os trabalhos, a
Vereadora Ilda Figueiredo referiu-se ao processo de rescisão unilateral dos protocolos
de regularização de dívidas celebrado com o Instituto de Segurança Social, que lhe
parece altamente censurável e considerou que o encerramento destes centros um
insulto à população carecida desta resposta social, bem como aos trabalhadores que,
por via disto, tem os seus salários em atraso. Por último, renovou a proposta de a
Câmara Municipal exigir o ressarcimento de todas estas despesas pelo Instituto de
Segurança Social. A Vereadora Helena Marques d isse que os Vereadores do PSD
sempre atuaram de forma responsável e consciente, pelo que exigiu da parte do
Presidente da Câmara o respeito que lhes é devido e pediu-lhe que se retratasse das
ofensas que lhes dirigiu. Referiu também que estão preocupados com a pessoa de
todos quantos foram afetados pelo encerramento dos CAO' s, mas que considera que
a sua manutenção não pode ser feita a todo o custo e que, a comprovar que tiveram
razão ao levantar dúvidas sobre a legalidade da proposta, está o facto de o Presidente
da Câmara ter retirado a mesma da última reunião. Por último referiu que votarão
favoravelmente esta proposta desde que o parecer jurídico dado oralmente pelo
secretário desta reunião fique exarado na presente acta. O Vereador Marques Franco
também repudiou as acusações feitas pelo Presidente da Câmara, considerando-as

injustas. Neste momento o Presidente da Câmara interveio para dizer que as
acusações que fizera dirigiam-se exclusivamente á pessoa do Vereador Eduardo
Teixeira e não à dos restantes vereadores do PSD. Por último o Vereador Eduardo
Teixeira referiu, em defesa da sua honra, que fosse consultada a acta da reunião
camarária de 9 de julho de 2015, onde consta que o próprio declarou aprovar a
concessão de um apoio financeiro à APPACDM, por considerar que a mesma tem uma
situação deficitária e cumpre um papel importante no apoio ás pessoas portadores de
deficiência mental. Frisou, também, que sempre teve uma postura responsável e que,
apesar dos esclarecimentos já prestados, contínua com dúvidas sobre a legalidade
destes subsídios porque ouviu varias opiniões jurídicas discordantes sobre esta
matéria. O Presidente da Câmara assentiu no pedido feito pela Vereadora Helena
Marques e solicitou ao secretário que expusesse a sua opinião, tendo este informado
que de acordo com o disposto nos números 1e3 do artigo 198° da Lei 110/2009, de 16
de setembro, as entidades públicas podem conceder subsídios de montante superior
a 5.000 euros a contribuintes com dívidas à Segurança Social, devendo todavia, nesta
circunstancia, reter o montante em débito, mas nunca podendo a retenção total
exceder o limite de 25% do valor do subsidio atribuído. A Câmara Municipal
deliberou, levando em consideração o disposto nos números 1 e 3 do artigo 198° da
Lei 110/2009, de 16 de setembro, aprovar a h·anscrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade, estando presente a totalidade de membros em efetividade
de funções. (09) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO À TELELEITURA E

TELEALARMÍSTICA
COLETORES,

RÁDIO

FIXO

(EMISSOR

DE

IMPULSOS

RADIO,

PONTOS DE ACESSO E CONTADORES):- Pelos Serviços
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Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo foi remetido o ofício nº 4815/15,
datado de 12 de Outubro corrente, e que seguidamente se transcreve:- "Relativamente ao
assunto em epígrafe, para os devidos efeitos, transcrevemos a deliberação do Conselho de
Administração, tomada em sua reunião de 08/10/2015:- Ao longo dos últimos anos, os Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) têm vindo a apostar no
aumento da eficiência da sua organização, com vista à consolidação da sua sustentabilidade
económ ica, infraestrutu ra! e ambiental sendo a melhoria da relação com o cliente um objetivo
estratégico desta entidade gestora. Em consequência, implementaram-se zonas de teleleitura e
telealarmística de rádio fixo que permitiram, para além de efetuar leituras em tempo real in loco,
obtê-las também remotamente, exponencia ndo todos os benefícios adquiridos com os sistemas de
aquisição radio j á existentes. De referir que todos os dados serão integrados na plataforma W-IMS,
em f uncionamento nos SMSBVC, permit indo o acesso a dados de consu mo, de pressão e alarm es, a
aná lise de dados que inclui o balanço hídrico e ind icadores de desempenho, a aná lise de contadores,
integrando-se neste caso os contadores crít icos, a análise do padrão de consumo, do consumo
perman ente e de pico e ainda dados de faturação. Devido ao va lor de investimento deste tipo de
soluções, os SMSBVC.têm vindo a realizar o mesmo de forma faseada, sendo a presente proposta de
aquisição direcionada para clientes da zona da União de freguesias de Meadela, Stª M. Maior e
Monserrate. Face ao exposto o Conselho de Adm inistração deliberou, por unanimidade, aprovar o
caderno de encargos e o programa do procedimento e mandar remeter os mesmos à Camara
Municipal de Viana do Castelo para efeitos de aprovação e de autori zação para lançamento de
concurso público por parte dos Serviços Municipalizados para a aquisição de emissores de impulsos,
coletores, pontos de acesso e contadores para tele leitura cujo preço base ascende ao montante de

206.000,00€ a que acresce IVA à taxa legal. Mais deliberou, também por unanimidade, solicitar à
Camara Municipal delegação de poderes neste Conselho de Administração para a prática de todos os
atos e ope rações correspondentes ao presente concurso. Deliberou por último e também por

unanimidade nomear o seguinte júri do procedimento: Presidente- José João Machado Garcez
Moreira; Vogais efetivos - Isabel Maria Lima de Araújo Silva e José Manuel Torres Coutinho Vieira da
Costa; Vogais suplentes-Ana Isabel Gonçalves Rocha e Diana Monteiro da Cunha".".

A Vereadora

Ilda Figueiredo interrogou o Vereador Vítor Lemos sobre se esta medida irá conduzir
à dispensa de trabalhadores dos Serviços Municipalizados, ao que este respondeu que

estes nunca despediram nenhum trabalhador, salvo situações pontuais de atuações
disciplinares, e que a introdução destes equipamentos de telemetria poderá obrigar à
reconversão dos trabalhadores anteriormente afetos a este serviço em outras funções.
Câmara Municipal, deliberou aprovar a proposta do Conselho de Administração dos
Serviços Mwlicipalizados de Saneamento Básico atrás transcrita. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade
de funções. (10) 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 12
Periodicidade das reuniões
A Câmara Municipal tem uma reunião ordinária quinzenalmente às segundas-feiras pelas 18
horas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Reúne também extraordinariamente, por iniciativa
do Presidente ou após requerimento de pelo menos um terço dos respetivos membros.

l.

2.

( ... )
Artigo 2g
Duração das reuniões

(...)

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

(... )
Artigo 82
Atas

(... )
Artigo 92
Entrada em Vigor

( ... )"

A Vereadora Ilda Figueiredo referiu que esta seria a última vez que votaria
favoravelmente esta proposta, dado que o principal fundamento pelo qual aderiu à
mesma era o facto de o vereador Eduardo Teixeira exercer funções de deputado na
Assembleia da República, circunstância esta que deixou de se verificar. De seguida
posta a votação a proposta apresentada foi obtido o seguinte resultado:- PROPOSTA
DO PSD - cinco votos contra do PS e quah·o 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 Marques Franco,
Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 11) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara
Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em
vigor, com a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL- A rubrica 0703030802 foi reforçada
para acomodar a uma empreitada de arranjos urbanísticos. As rubricas de coesão
territorial foram reforçadas para acomodar novos protocolos.
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÃNICA ECONÕMICA
02
0201
01
0103
010305
01030502
0103050202
02
0201
020107
0202
020203
04
0405
040501
04050102
0405010208
04050108
08
0805
080501
08050102
0805010201
0805010202
0805010204
0805010206
09
0908
090802
0202
02
0202
020209
02020902
07
0701
070108
0203
02
0201
020101
020120
0202
020203
020208
020209
02020909
020225
08
0807
080701
0205

DESCRIÇÃO
CAMARA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
DESPESAS COM O PESSOAL
SEGURANÇA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL
SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PUB. (RCTFP)
SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DE BENS
TRANSFERtNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
OUTROS
OUTROS
TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
MELHORMlENTOS
SEDES DE JUNTAS E CENTROS CIVICOS
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
VIAÇÃO RURAL
ATIVOS FINANCEIROS
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO GERAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
COMUNICAÇÕES
CORREIOS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
SOFTWARE INFORMÁTICO
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO.CULTURA E QUALIDADE DE VIDA
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
MATERIAL DE EDUCAÇÃO. CULTURA E RECREIO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DE BENS
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICAÇÕES
OUTROS
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINSLUCRATIVOS
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVACAO

DOTAÇÃO
ANTERIOR

DESPESA
MODIFICACOES O~NTAIS
INSCRIÇOES/ DllllNU~~S/
REFORCOS
ANULA ÕES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

110.000.00

0.00

300.00

109.700.00

15.000.00

0,00

4.500,00

10.500,00

17.000.00

8.000.00

0,00

25.000,00

1.286.089.47
514.571,00

0,00
15.000,00

76.000.00
0,00

1.210.089,47
529.571.00

1.021.986,57
455.000,00
138.000.00
2.181353,12

0,00
58.000.00
7.000,00
58.000.00

15.000,00
0.00
0.00
0,00

1.006.985.57
513.000.00
145.000.00
2.249.363.12

2.561 .864,00

0,00

187.000.00

2.374.864,00

65.000.00

1.000,00

0.00

66.000.00

250.500.00

10.500.00

0.00

261.000.00

72.300.00
22000.00

2.000,00
4.500.00

0,00
0.00

74.300,00
25.500.00

120.000.00
152.200,00

0.00
1.500,00

8.610,00
0.00

1f1.390.00
153.700.00

5.000,00
1.540.718.27

0.00
2.000.00

1.000,00
0.00

4.000.00
1.542.718.27

790.950.00

25.000.00

0,00

815.950,00

01
0103
010305
01030502
0103050202
02
0201
020101
020112
0202
020225
07
0701
070103
07010301
0701030199
070104
07010413
0703
070303
07030308
0703030802

DESPESAS COM O PESSOAL
SEGURANÇA SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL
SEG. SOCIAL PESSOAL REG. CONTRATO TRAB. FUNÇÕES PUB. (RCTFP)
SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS
MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EDIFICIOS
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
OUTROS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
OUTROS
BENS DE DOMINIO PÚBLICO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
VIAÇÃO RURAL
REDE VIÂRIA MUNICIPAL· OBRAS

56.000.00

300.00

0.00

56.300.00

36.000.00
82.000.00

610.00

º·ºº

2.000.00
0.00

34.000.00
82.610.00

788.500.00

0,00

3.500.00

785.000,00

1.394.535.46

0.00

10.500,00

1.384.035.46

3329.498.72

5.000.00

0,00

3.334.498.72

0.00

881.000.00

781.000.00

17.787.076,61

100.000.00

308.410.00
34.910,00
273.500.00

308.410,00 17.787.076,61
95.910.00
212.500,00

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre e Maria José
Guerreiro e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena
Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (12) RATIFICAÇÃO DE

DESPACHOS:- O Presidente da Camara informou que não havia quaisquer despachos
que devessem ser submetidos a ratificação. ( 13) 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
abordou os seguintes assuntos:- PIRES VIANA, que abordou os seguintes assuntos:- 1.

Pavimentação da EN 202 - Alertou para o facto de não ter sido feitas marcações no
novo piso do troço da EN 202, entre Lanheses e Santa Marta de Portuzelo, que já foi
concluído há mais de 30 dias. 2. Praça Afonso III - Chamou a atenção para o facto
de estarem frequentemente veículos automóveis estacionados junto ao antigo hotel
Afonso III, que dificultam a circulação especialmente dos veículos pesados de
passageiros. 3. Capela S. Lourenço/Ponte dos três Arcos - Alertou para o facto de
existir um buraco de cerca de um metro de diâmetro no piso da ponte que é urgente

reparar pelo perigo que representa para a circulação de pessoas e veículos. Apelou
também para a necessidade de proibir a circulação de todo o tipo de veículos
motorizados sobre esta ponte. 4. Empreendimento hoteleiro da Praia do
Cabedelo - Pediu para ser informado sobre a razão pela qual esta obra ainda não se
iniciou.

ARMANDO SOBREIRO -

que abordou os seguintes assuntos:- 1. Estrada da

Papanata - solicitou que se procedesse à sinalização da estrada da Papanata, junto à
escola do Carmo, onde tem a sua residência, uma vez que o piso foi beneficiado mas
não foi feita a marcação horizontal nem colocada sinalização vertical. 2. Limpeza de
sarjetas de águas pluviais - Chamou a atenção para a necessidade de se proceder
à inspecção e limpeza das sarjetas de águas pluviais antes da próxima época de

chuvas. 3. Premio concedido aos SMSB - Congratulou-se e felicitou os SMSB pela
obtenção de mais um premio de excelência. ( 14) APROVAÇÃO DA ACTA EM

MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro,
foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos,
para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo Presidente
da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Camara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques
e Ilda Figueiredo. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas
dezanove horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta.

