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ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
28 DE OUTUBRO DE 2015:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e oito 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 pr,e.~i~iência do Presiden~e da Câmara e
com a presença d.o s Vereadores Vítor .. Man~el

,.Ç?~tro

qe Lemos, Ana Margarida _

Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís Nobre PereiFa(. Maria .José Afonso·Guerreiro: _ ...- da Silva, Francisco Manuel Marques Franco, Helena Cristina·Mendes Marques ê Maria·
Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou· o Diretor de ·Depaáamento
Geral, Luís Filipe Neiva

~v1arques .

de Adminfatração

E, tendo tomado os lugares que lhes 2stavarri

destinados, o Presidente da Câmara declarou abérfa" a reunião · pelas dez horas -·
registando-se a falta do Vereador Eduardo. Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira. __-

PERÍODO DE ANTES UA ORDEM ·DO. DIA:- O ·Presidente da -Camara solicitou aos
membros da Câmara que declarasse1n se pretendern·ili.screver-se para usar da palavra
no período de antes da ordem do dia, tendo alertado

para o facto de' nos termos legais

este período ter a dutação máxima de 60 mj.nutos, tei1do.:.se inscrito os Ver~àdores Ilda
,·

Figueiredo, Marques Franco. INTERVENÇÃO

DO PRESIDENTE DA CÂMAUA -

1 -

INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a .informação que

seguidamente se transcreve:- "No dia- 16 -de. Outubrn,
o_Presidente. da Câmara e da Clrv! Alto
.
..
.
.
.
.

;

·.·

.

esteve presente na reunião com .o Embaixador
do Noruega,
no âmbito
dos "Encontros.' A1::o
.Minho
.
'
.
'
.

Minho lnvest", onde foi apresentado o merc!}do norueguês e as oportunidades de cooperação
existentes. A Câmara MunicipQI no dia 16 de outubro, n.o âmbito da comemoração do Dia Mundial da
Alimentação, promoveu uma ca.minhada denominada "Na Rota do Garfo Verde". com a realização de
um percurso pelos restaurantes Garfo Verde situados no Centro Histórico e com a apresentação da
iniciativa "Padrinhos Garfo Verde", associando personalidades do concelho, nomeadamente Rui
Sousa, Manuela Machado, Dr. Franklin Ramos, Presidente da ULSAM, a est~t ação .de promoção de
uma alimentação sauçlável. O Presidente da Câmara esteve presente na sessão de entrega da
Certificação do Sistema de Segurança Alimentar para o produto de água de consumo humano -aos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, entregue pelo responsável
máximo da APCER durante o seminário "Ferramentas de gestão çla segurança alimef!~ar". Nos dias 17
e 18 de Outubr.o, realizou-s~ 4.º·Ra.l i de.Viana do-Castelo; última,prova·doÇampeonato FPAK Norte
P,~~t~dp~~~es ·e;~s.p,etac;tores~ in,.ici~tiva orga1:1izad,a.9'"1 -<;I· a_poio da. Câfll~r,a_.
com, a prese.nça çle.mt1ito~
.
'

.

.

M unicipal. Também neste fim-de-semana de 17 e 18 de Outubro, o Município de Viana do Castelo
,

.

participou, no Fairway - 1 Fórum Dei Camifío de Santiago, em Santiago, Cidade da Cultura de Galicia.
• • : r .;,.~

No dia 21 de Outubro, o Eixo Atlântico e a Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças - RIET, presidida
pelo Presidente da Câmara, receberam a visita de Verónica Gaffey, diretora dos Assuntos Gerais da
DG Regio (Direção Geral da Política Regional e Urbana) da Comissão Europeia. A visita foi efetuâda no
âmbito da preparação dos pressupostos para os fundos comunitários na área da cooperação, e
constou de uma visita ao CCPA-' Centro· de· cooperação Policial e Aduaneiro; em Tui, uma vista ao
CDOS em Viana d~ castelo e uma reunião com jornalistas e com ·os principais atores da cooperação ·na
fronteira de Portugal e· Espantià: No dia 22 de Outubro o Presidente da Câmara e Presidente da CIM
do Alto Minho participou no Fórum-dos Oceanos em Lisboa no âmbito da constituição de uma agenda
nacional para o mar. Nos ·dias ·24 e· 25 de Outubro, decorreu a Semana do Atlântico, organizada pelo·
Clube de vera de Via·n~'dó C~fStefo e pelo Re'al ·clübe Náutico de Vigo com á part'kipação de c~rca de
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220 velejadores, na classe Optmist. No dia 24 de Outubro, o Presidente da Câmaj '"icipal esteve
presente no 19º Aniversário e na cerimónia de inauguração das novas instalações da Associação de
Dadores de Sangue da Meadela. Também no dia 24 de Outubro, decorreu no Centro Cultural de Viana
do Castelo o Congresso da Federação do Folclore Português para Jovens Folcloristas 2015, cujo tema
principal de debate foi "Jovens e Tradição: perspetivas de renovação". No dia 26 de Outubro, o
Presidente da Câmara esteve presente na reunião para discussão da Agenda Urbana promovida pelo
Eixo Atlântico em Vigo e que contou com um painel de especialistas em temas urbanos e regionais
bem como alguns autarcas da euro-região. O Presidente da Câmara participou a 26 de Outubro na
sessão de assinatura de 9 contratos de financiamento para o município de Viana do Castelo, em
regime de overbooking, que apoiarão as intervenções já efetuadas na requalificação de escolas,
equipamentos de coesão local e mobilidade territorial com a CCDR-N . (a) José Maria Costa.".

INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo
abordou os seguintes assuntos:- 1.

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO - (SAUDAÇÃO À DECISÃO DO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVAMENTE À IMPLEMENTAÇÃO DAS

35 HORAS DE TRABALHO E À

LUTA DOS TRABALHADORES E AUTARCAS) - O Tribunal Constitucional chumbou a norma legislativa

que dava aos membros do Governo poder para interferir nos acordos coletivos das autarquias,
considerando que esta norma da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas viola o princípio da
autonomia local. Com a declaração de inconstitucionalidade, está aberta a porta à generalidade das
35 horas de trabalho nas autarquias, confirmando a razão da luta dos trabalhadores da administração
local, das suas estruturas sindicais representativas e das autarquias que, há dois anos, reclamam a
autonomia para celebrar acordos sem a intervenção do Governo. Este diferendo arrastava-se desde a
entrada em vigor, em setembro de 2013, da legislação que aumentou o horário de trabalho na Função
Pública de 35 horas para 40 horas, tendo algumas autarquias aplicado a lei, enquanto centenas de

Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, nas quais se incluem a Câmara Municipal de Viana do
Castelo e juntas de Freguesia do Concelho, apoiadas na celebração de acordos coletivos de
empregador público (ACEP) com os sindicatos, mantiveram a sua posição de luta e resistência ao lado
dos trabalhadores, por considerarem inconstitucional esta medida do Governo, o qual manteve uma
violação clara das mais básicas regras da democracia constitucional portuguesa e um boicote
constante à publicação dos ACEP. Culmina, assim, um processo que resulta numa enorme derrota da
estratégia política do Governo contra os direitos dos trabalhadores e a autonomia do poder local
democrático, princípios e direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa. Assim, a
Câmara Municipal de Viana do Castelo, reunida em sessão ordinária de 28 de outubro de 2015,
delibera:- 1 - Congratular-se com a decisão do Tribunal Constitucional relativamente à aplicação das
35 horas semanais de trabalho. 2 - Saudar a luta dos trabalhadores, do Movimento Sindical, dos
autarcas eleitos e das populações neste processo em defesa dos direitos e dos valores da Constituição,
em prol da dignificação das condições de vida e de trabalho de todos os cidadãos. (a) lida Figueiredo." .

Concluída a leitura da Moção a Vereadora Ilda Figueiredo sugeriu que fossem
enviados para registo e publicação na DGAEP os ACEEP' s já outorgados e assinados
há cerca de dois anos, independentemente de em momento posterior se renegociar
algum aspecto que se entenda dever ser alterado. O Presidente da Câmara informou
que os eleitos pelo Partido Socialista se abstêm pois entendem que não se devem
manifestar sobre juízos de quaisquer Tribunais. A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita Moção. Esta deliberação foi tomada por maioria com o voto
favorável da Vereadora Ilda Figueiredo e a abstenção do Presidente da Câmara e dos
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Helena Marques e Marques Franco. APRESENTAÇÃO DE VEREADOR:- Quando

Quarta-Feira, 28 de Outubro de 2015

os b·abalhos iam neste ponto apresentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. 2.
RETRANSMISSOR EM AFIFE -Sugeriu

que a Câmara Municipal tomasse uma posição oficial

relativamente à eliminação do retransi11issor de sinal de televisão que estava instalado
em Afife para cobrir várias zonas escuras desta freguesia. 3. INUNDAÇÃO DE ARRUAMENTOS
MARGINAIS -

Aludiu à questão das inundações provocadas pelas chuvas do passado fim.

de semana que deixaram intransitáveis alguns arruamentos designadamente o ·que
~adeia

o jardim publico pelo lado sul. O Vereador .Vítor Lemos esclareceu ql:J.e esta

circunstancia se ficou a dever á conjugação da má~ima ·preia~inar de aguas vivas ·com
·forte pluviosidade ahnosférica, factores estes que originam normalmente inundações
por irri possibilidade de .escoameri.to das aguas . para o .·rio. 4.

CEMITÉRIO DE DARQUE ·-

Perguntou para quando está prevista a ampliação do cemitério de Darque, obra esta que
já é pedida há vários anos. O Presidente da Câmara esdareceu que está neste momento

adecorrer um processo para.aquiSição de terrerios para permitir as ôbrà:s de ampliação.
do cemitério, o qual será submetido ao executivo
municipal na. . próxirn.a reunião:
.
-

INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira
abordou os seguintes assuntos:- 1. ESTABELECIMENTOS NOTURNOS - Questionou a razão
pela qual ainda não foi apresentado o projeto de regulamento áümicipal sobre o
funcionamento dos estabelecimentos de diversão noturna. O Vereador Luís Nobre
explicou que o processo sofreu alguns atrasos, designadamente pela necessidade de
realizaçao de um período de discussão . pública, que foi pedido justamente pelos

veread~i'.es«..io
. PSD, e que se mostrou absolutamente ímprofícuo, porquanto" não houve
.
.
.
.
'

nenhuma participação, nem sequer dos próprios membros da oposição. INTERVENÇÃO
DA VEREADORA HELENA MARQUES:- A Vereadora Helena Mru-ques abordou os
seguintes assuntos:- 1.

CORAL POLIFÓNICO DAS NEVES -

Questionou o motivo pelo qual

ainda não foram realizadas as obras no edifício do coral polifónico que estão prometidas
há bastante tempo. O Presidente da Câmru-a informou que o motivo do atraso no
arranque das obras se deve ao facto de ainda não ter ·sido conseguido um acordo com o
senhorio e proprietário do edifício. 2.

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE MUJÃES -

Perguntou ao Presidente da Câmara se confirma que existem faturas do empreiteiro que
realizou a obra da sede da Junta de Freguesia que ainda se encontram por liquidar e
pagar._O Presidente da Câmara informou desconhecer, pois todas .as deliberações do .
Município para essa obra já fo~am pagás. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de
trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:-

(01) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A Câmara Municipal
deliberou remeter a aprovação deste assunto para a próxima reui1ião camarária. Esta
deliberação foi tomada por unanilnidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. (02) 2ª REVISÃO ·ORÇAMENTAL DA CÂMARA

MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada
a proposta ·que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA.-2! Rev1sÃo 0RçÁ.MENTAL 2015- No
âmbito do acordo celebrado entre o Municipio de Viana do Ca~telo e a Empresa Águas do
Noroeste, SA, aprovado na reunião. de Câmara.de 20 de novembro de 2014
'

'

·~

ereunião da
-

Assembleia Municipal de 28 de novembro de 2014, foram realizados diversos·.contratos
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relativos à venda das infraestruturas de abastecimento de água e infraestruturas de
saneamento de águas residuais, gerando receita para o Município, que se encontra por
contabilizar por não se encontrarem previstas no orçamento em vigor as rubricas adequadas,
para a contabilização das mesmas, de acordo com a proposta de enquadramento aprovada
em 20 de novembro de 2014:

"PROPOSTA
ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
E A ÁGUAS DO NOROESTE, SA - . Sl~TEMAS EM ALTA
A) A Águas do Minho e Lima, SA, entretanto extinta_, foi constituída através da publicação do
Decreto-Lei n.0 158/2000 de 25 de Julho, com o objetivo de colmatar.as carências ao nível
do tratamento de águas residuais e abastecimento de água às populações dos concelhos
· de Arcos de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção,- ·Páredes de!' Coura,· Ponte ·da· Barca,
·de Cerveira; Ponte de lima, Valença, Viana do ·Castelo e Vila -Nova_

B) ·.A ··sua=· atividade englobava -a conceção,_ construção e exploração dos· subsistemas de
abastecimento e saneamento que· servem os Municípios acionistas, designado por Sistema .
., '

Multimu~iclpal de Ab~sted~~nto .de Águ~ =e S~nea.mento. do Minho -

Lima;

C) A .atividade da Empresa foi objeto de Contrato de Concessão celebrado com o Estado
Português em 18 de Setembro de 2000, tendo em complemento a este Contrato, sido
estabeleeidos Contrafos de Fornecimento e de Recolha entre a Empresa e os Municípios
que dela fazem parte;

D) O MUNICÍPIO DE VIANA DO .CASTELO celebrou, com a extinta Águas do Minho e
;

Lima, S.A., concessionária do sistema multimunicipa! de abastecimento de água e de
saneamento do Minho-Lima, um contrato de fornecimento e outro de recolha, pelo prazo da concessão;
.

-

E) Através do Decreto-Lei n. 0 41/2010, 29 de abril, foi criàdo o Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroe'ste, ·resultante da fusão do sistema
mult imunicipal de .captação, tratamento e. abastecimento de água do norte da área do
Grande Porto, criado pela alínea d)do n.0 3 do artigo·3. 0 do Decreto-Lei n.º 379/93, de 5
de novembro e pelo Decreto-Lei n. 0 102/95, de 19 de maio, do sistema multimunicipal de
.abastecimento de água e de saneam~nto do. Minho-Lima, criado pelo Decreto-Lei n.º

158/2000, de 25 de julho, e do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de
saneamento do Vale do Ave, criado pelo Decreto-Lei n. o 135/2002, de 14 de maio;

F) Nos termos do Decreto-Lei n. 0 41/2010, de 29 de abril, foi atribuída à AdNOROESTE, em
regime de concessão, a exploração e a gestão, em regime de exclusividade, do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste;

G) Por efeito do disposto no artigo 2. 0 , n. 0 1, do Decreto-Lei n. 0 41/2010, 29 de abril, o

MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO, na qualidade de utilizador originário, integra o
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste;
.

.

H) Nos termos do artigo 12.0 , n. 0 3, do Decreto-Lei n. 0 41/2010, 29 de abril, a partir da
outorga do Contrato de Concessão, o regime de fornecimento e de prestação de serviços
aos utilizadores do Sistema passa a realizar-se nos termos -previstos no mencionado
contrato,
mantendo-se. em vigor, até serem substituídos,
e
.
..
. os contratos de fornecimento
.
'

recolha celebrados entre os utilizadores e as concessionárias extintas;

1) Em 30 de junho de 2010, foi celebrado entre o Estado e a AdNOROESTE, o Contrato de
Concessão relativo ao Sistema Multimunicipal de Abastecimento de·Água e de Saneame'n to
do Noroeste, que iniciou a produção de efeitos em 1 de julho de 2010, por um período de
50 (cinquenta) anos;

J) No ano 2002, concluída a ligação ·do sistema intermunicipal ao sistema do Cávado, os
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo efetuaram as ligações
nos pontos de entrega de Neiva Monte, Faro de Anha e Amorosa.

K) Os restantes pontos de entrega, não estando concluídos nas datas iniCialmente previstas
e face ao débito dos valores mínimos obrigatórios por parte da ~d~OROESTE, a partir do .
ano 2011 iniciou-se um conjunto de negociações entre Município e AdNOROESTE no
sentido de se concluírem os pontos de entrega e cessaram as faturações· dos referidos
valores mínimos obrigatórios.

L) As captações próprias do MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO nas áreas cobertas pelas
infraestruturas previstas no Contrato _de Concessão do Sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e de Saneamento do Noroeste constituem reservas estratégicas
para salvaguarda do abastecimento de água para consumo público às populações,
acordando as PARTES na sua afetação à concessão, através da celebração de um

CONTRATO DE AFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES MUNICIPAIS;
M) De igual modo se-rão afetos ao Sistema Multimunicipal um conj~nto d~ i~frae~truturas
municipais, de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, cuja gestão e··
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exploração passará para a AdNOROESTE, com base em AUTO DE ENTREGA DE

INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA E DE ÁGUAS RESIDUAIS;
N) Para a completa regularização das relações entre as partes, importa celebrar igualmente

o CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA e o CONTRATO DE RECOLHA DE
EFLUENTES;
Encontrando-se reunidas as condições para o cumprimento do contrato celebrado em 2000
submete-se á aprovação em reunião de Camara Municipal de Viana do Castelo da presente
proposta, constituída pelos documentos anexos ao presente enquadramento, sendo
igualmente submetido para aprovação o PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO, onde se
estabelece a calendarização dos investimentos previstos no Contrato de Concessão do Sistema
Multimunicipal e ainda não executados;

i.

AUTO DE ENTREGA DE INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

ii.

AUTO DE ENTREGA DE INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS,

. m. . ' :êoNTRATO DE ÀFETAÇÃO DE CAPTAÇÕES MUNICIPAIS,
iv• . CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA,
v.

CONTRATO DE RECOLHA DE EFLUENTES

vi.

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO.

A entrada em vigor da referida documentação fica condicionada à sua aprovação pela
Assembleia Municipal de Viana do Castelo e à aprovação pelo Estado Português, na qualidade
de concedente do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do
Noroeste, conforme estabelece o respetivo Contrato d.e Concessão."

o

ponto 2.3.4.2 do POCAL publicado no Decreto-Lei n° 54-A/99, referente à

execução orçamental, apresenta um conjunto de princípios e regras que devem
ser respeitados, designadamente o referido na alínea a), segundo o qual, "As
receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição
orçamental adequada".
Considerando que, o acordo entra efetivamente em vigor a 1 de outubro de 2015 e a·
Empresa Águas do Norte, SA tem disponibilidade financeira para efetuar, no corrente ano,
uma transferência no valor de 8 ._ 028.541, 98€, tenhÓ a honra de propor que a Câmara
delibere aprovar submeter à Ass~mbleia Municipal, n<;>s termos da atine.a c) do n. 0 1 do artigo
33 . ~ da lei 75/20-13; de 12 de Setembro, para que esta delibere, ao abrigo da alinea a) do

n. º 1 do artigo 25. º do mesmo diploma, aprovar a 2. ª Revisão ao Orçamento de 2015,
constante nos quadros seguintes:
QUADRO 1 - RECEITA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
Reforço
CLASS.
ECQNÓMICA
;.············-···- ·--·----·-

09

.

DESCRIÇÃO

----···- ----

P.."···-······-······-----·--·--·- --···

-·-·-·--·-·-··--·--·······-··--- . -·-·--···-·-·-····-·-·--·-··-·--··-·-·- ··-····---···-····

VENDAS DE BENS DE INvESTIMENTÔ

0904

OUTROS BENS DE INVESTIMENTO

090403

CENTRAL-ESTADO

09040303

OUTROS

;.--·--·-------··---· .

.

- ·----·--·---···----··----····-············-···· ··-·--···-·········--·--·---· ·······-·-···--·-----··
--- - - - -······-·····-····--··· --·-····--·--··---·-- ·-····-·-··--·-·---·-·

8.028.541,98 €
8.028.541,~8

TOTAL

€

QUADRO 2 - DESPESA
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÂNCA ECQNÓMICA

02

RS=ORÇOS

DESCRIÇÃO

CMIAARA MUNICIPAL

-0201

PRESIDENCIA
08
TRANSFER~NCIAS DE CAPITAL
__ ___...·- -·-···--·--··--·-·------ ···--···- ----···- --

....___

-0203

0805

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

080501

CONTINENTE

08050108

OUTROS

·-·--·---··--"···-··---·--·--..··-- -·---

6.528.541,98 €

QUALIDADE DE VIDA
--·-- · - AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS
- ·- -AQU.1s1ÇÃoo_E_SERVíÇ"os

- · -·--·--- 11r- ·- ---- --·- - -----:- -····-·-··-··-·-----

., _____

- ..·-····--·------·---- .......

02

0202

----·---·

020210

.
·- -·
0205

TRANSPORTES

02021001
TRANSPORTES ESCOLARES
--------··-·- ----··DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E
CONSERVAÇAO

250 .000,00 €

·----··-···- ........................... 11'""""""""""""-·-···--·-···--·--·-······- ·-·-··- - ------ ···--:- ·- - - -- - - -·-··--···-----········---·- ···-·----···"

02

AQUISIÇAO DE BENS E SERVIÇOS

0201

AQUISIÇÃO DE BENS

020102

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

p·

-----

-

···-·- - - -- -- - -·····...·-·

·-·---

02010202
GASÓLEO
200.000,00 €
--..-.--·- ·- - ....- ----·········--·---------- - --- · -·- ---·- -..·-------·---·--·
-·-·-···- -·----..·-·-·- ir··-

-·-- - ·-·-·-·--- ........

'-·-

- - -- r

0202

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
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(a) José Maria Costa.". A Vereadora Ilda Figueiredo referiu que irá votar contra por
coerência com a posição por si assumida aquando da participação do Município de
Viana na Sociedade Aguas do Norte e que tem sobretudo a ver com as cláusulas
leoninas insertas no contrato de concessão, em especial as que respeitam ao
pagamento de caudais mínimos. O Presidente da Câmara respondeu a esta
intervenção dizendo que o Município de Viana não tem condições para proceder aos
avultados investimentos que seriam necessários para reforçar o sistema em alta,
acrescentando que e's ta solução apresenta evidentes vantagens para os pequei\os
municípios e é consequência da aplicação prática do princípio da coesão territorial. O
Vereador Eduardo Teixeira disse discordar da ·a fetação dada ao 1.5 milhões de euros
que ficarão a .constituir receita municipal, porquanto quando este assunto foi votãdo
no Executivo Municipal o Presidente dá Câmara comprometera-se a afetar esta verba
extraordinária em projetos ligados á economia verde ou azul. O Presidente da Câmara
esclareceu que este montante vai efetivamente ser aplicado em projetos ambientais e
a distribuição desta verba-pelas rubricas orçamentais da despesa que foi apresentada
deve-se apenas a questões de ordem formal resultantes da necessidade de repartir de
algum modo o modo arrecadado. Em face do que precede,. a Câmara Municipal
deliberou, ao abrigo nomeadamente das disposições do artº 33º, nº 1 alª ccc), e do artº
25º, nº 1, al" a), ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, conjugadas com o
disposto no ponto 8.3 do POCAL, propor à aprovação da Assembleia Municipal a
presente revisão orçamental. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Presidente. da CâI;n ara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís

Nobre, Maria José Guerreiro e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e o voto contra da Vereadora llda Figueiredo que apresentou
a seguinte declaração de voto:-

"DECLARAÇÃO DE VOTO DA

CDU SOBRE 2i! REVISÃO ORÇAMENTAL -

A CDU votou contra esta 2i! revisão orçamental por se tratar da conclusão da venda de infraestruturas
de abastecimento de água e infraestruturas de saneamento de águas residuais

à Empresa Águas do

Norte, SA, o que é uma grave decisão para o município de Viana do Castelo e para a sua população.
Como agora é visível através dos elementos tornados disponíveis pela proposta de segunda revisão
orçamental, é de 6 milhões de euros o aumento do custo da compra da água _
para cumprir os valores
mínimos garantidos referentes aos anos de 2011 a 2014, resultantes do contrato de Concessão de
Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água. _Isto significa qu~ o_
município de Viana do Castelo não precisava de pagar cerca de um milhão_e meio de euros anuais se
mantivesse na sua posse e gestão a captação de água

evenda directa aos muníCipes. É certo que·é

ainda muito deficiente a distribuição domiciliária de água no interior do concelho e ainda mais grave
a situação da falta de rede de saneamento de águas residuais. Mas os investimentos que agora se
anunciam só serão feitos se houver fundos comunitários e a sua propriedade será da Empresa Águas
do Norte, SA, o que coloca o problema dos preços que, no futuro, o município irá pagar pela sua
. utilização e, por conseguinte, o grave aumento que tudo isto poderá ter na fatura da água que os
munícipes de Viana do-castelo terão de pagar. Ora, a alternativa que a CDU defende é aquela que
vários municípios estão também a tentar: voltar a municipalizar as infraestruturas de abastecimento
de água e infraestruturas de saneamento de águas residuais, recorrer aos fundos comunitários para
concluir diretamente as obras e infraestrutúras que faltam para abastecer de água

é garantir a rede

de saneamento de águas residuais a toda a .população do concelho. Lamentamos que insistam na
decisão tomada pelo PS e PSD no município de Viana do Castelo quando, há cerca de_ um ano, (20 de
Novembro de 2014) aprovaram o contrato de Concessão

de

Exploração e Gestão do Sistema

Quarta-Feira, 28 de Outubro de 2015

-7-

Multimunicipal de Abastecimento de Água. (a) lida Figue iredo.".

(03) 2ª REVISÃO

ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO:Foi presente o processo dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico do qual
consta a proposta de primeira revisão do plano e orçamento dos SMSBVC que
seguidamente se transcreve:- "2ª REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DOS SMSBVC -

Considerando que em reunião da Câmara Municipal de 20 de Novembro de 2014 e
sessão da Assembleia Municipal de 28 de Novembro do mesmo ano, foi aprovado o
acordo entre o Município de. Viana do Castelo e .a Águas do Noroeste
S.A.
.
concessionária do sistema Multimunicipal de Abastecimento de· Água e de
Saneamento do Noroéste;· Que oreferido acordo in~ciou a sua vigência a 1 de Outubro
. de 2_
0 1.5;_Que a.empresa Água$ do Norte .s.A.,_ que entretanto, substituiu a Águas do
. ·'

Noroeste; está disponível para efetuar .no corrente ano o pagamento das verbas
devidas, em execução do referido acordo; Que em consequência, os Serviços
Municipalizados de Vicma do Castelo assumiram o pagamento dos ·Valores mínimos
obrigatórios correspondentes aos anos 2011 a 2014; .Que o ponto 8.3.1.3. do POCAL
prevê que o aumento global da despesa prevista dá sempre lugar a revisão do
.orçamento podendo . ser utilizada como

contr~partid a

outras receitas que as

autarquias estejam autorizadas a arrecadar: O Conselho de Administração deliberou
por unanimidade, nos termos da alínea c) do nº1 do artigo 33 e da alínea a) do nº1
do artigo 25° da lei 75/2013,.de 12 de Setembro, conjugados com disposto no ponto
8.3.1.4. do POCAL propor à Câmara Municipal a presente 2ª Revisão Orçamental, de
acordo com a seguir discriminado.

2~

Orgânica

1

Classificação
económica

1

02

Revisão ao Orçatnento da Despesa

Montante

Designação

Orgânica

DIV ISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

-;

·- 1

Económica

6 s28 ?41,98

e,

'DESPESA CORRENTE

6 080 209,04 (

'AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

1
0202

~ ~.?º ~o~,04 €

AQUISIÇÃO_l?E SERVIÇOS

·-; -

!

l j ' l tJ};

~

6 080 209,04 (

io3

JUROS E OUTROS ENCARGOS

;0305

OUTROS"JUROS

__<1_48 332,9.4 -~.
448 332,94 (

.- 1

-~~E ~}?. •.~~- ~-

20 Revisão ao qrçamento da Receita
Código

Designação

0904
·

--

4>•

4 >ü o >

, ,. ~'

_

090406
:.'.

6 528 541,98 e

VENDAS OE BENS DE INVESTIMENTO

09
-

Montante

..

,,

M

. AO MINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE

... '·-·' ' .. ·~
·-

_

+~.U~s>S _lj_E:l\IS°-.E_IN\l_ESTl!-1EN"f_2_ •.

,

.....

. "i"

6 _52~. ~~~.9~. c

t -·

.. ......

r -

~,,

Total das Receitas

1

6 528 541,98 e

Em face do que prece.d e, a Câmara Municipal deliberóu, ao abrigo nom~adamente das
disposições do artigo 33, nº 1 ccc) e do artigo 25, nº 1 a), ambos da Lei nº 75/2013, de
12 de Setembro, conjugadas com o disposto no ponto 8.3.1.4. do POCAL, propor à
aprovação da Assembleia Municipal a presente revisão on;amental. Esta deliberação
foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobr_e, Maria José Guerreiro e. a abstenção dos
Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e o voto contra da ·
Vereadora Ilda Figueiredo que apresentou a seguinte declaração de voto:- "DECLARAÇÃO
DE VOTO DA

CDU SOBRE 2! REVISÃO ORÇAMENTAL -

A

CDU votou contra _esta

21!

revisão orçamental por

se tratar da conclusão da venda de infraestruturas de abastecimento de água e infraestruturas de
saneamento de águas residuais à Empresa Águas do Norte, SA, o que é u·ma grave decisão para o
município de Viana do Castelo e para a sua população. Como agora é visível através dos elementos
tornados disponíveis pela proposta de segunda revisão orçamental, é de 6 milhões de euros o
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aumento do custo da compra da água para cumprir os valores mínimos garantidos referentes aos anos
de 2011 a 2014, resultantes do contrato de Concessão de Exploração e Gestão do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água. Isto significa que o município de Viana do Castelo não
precisava de pagar cerca de um milhão e meio de euros anuais se mantivesse na sua posse e gestão a
captação de água e venda directa aos munícipes. É certo que é ainda muito deficiente a distribuição
domiciliária de água no interior do concelho e ainda mais grave a situação da falta de rede de
saneamento de águas residuais. Mas os investimentos que agora se anunciam só serão feitos se
houver fundos comunitários e a sua propriedade será da Empresa Águas do Norte, SA, o que coloca o
problema dos preços que, no futuro, o município irá pâgar pela sua utilização e, por conseguinte, o
grave aumento que tudo isto poderá ter na factura da água que os m~nícipes de Viana do ·castelo
terão de pagar. Ora, a alternativa que a CDU defende é aquela que vários municípios estão também a
tentar: voltar a municipalizar as infraestruturas de .abaste.cimento de água e infraestruturas de
saneamento de águas residuais, recorrer aos fundos comunitários para concluir directamente as obras
e infraestruturas que faltam para abastecer de água . e garantir a rede de saneamento de águas
residua is a toda a população do concelho. Lamentamos que insistam na decisão tomada pelo PS e PSD
no município de Viana do Castelo quando, há cerca de um ano, (20 de Novembro de 2014) aprovaram
o contrato de Concessão de Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de
Água . (a) lida Figueiredo.".

(04) REFORMULAÇÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO

FINANCEIRO - PAF:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

No seguimento da proposta da 2ª revisão orçamental

justifica-se proceder a um novo ajustamento do PAF, atendendo a que a receita proveniente da venda
das infraestrutúras de água e águas residuais, será utilizada no financiamento de investimento. Assim,
no corrente ano, o PAF será ajustado conforme os valores da 2ª revisão orçamental, nos quatro anos
seguintes haverá um aumento de 1.500.00,00€ I ano e no quinto ano 1.166.025,84€ na receita e no
investimento, de acordo com o plano de transferências a realizar pela empresa Águas do Norte, SA.

(a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e nos

termos e ao abrigo do artigo 5'', número 2 da Lei n" 43/2012, de 28 de Agosto (PAEL),
conjugado com número 2 do artigo 2" da Portaria n'' 281-A/2012, de 14 de Setembro, solicitar
à Assembleia a aprovação da reformulação do referido Plano de Ajustamento Financeiro. Por

último, foi ainda deliberado que os mencionados documentos não ficassem h·anscritos na acta,
pelo que, depois de assinados por todos os Membros presentes da Câmara Municipal e por
eles rubricados em todas as folllas, ficam arquivados na pasta anexa ao livro de actas, nos
termos do artigo 5° do Decreto-Lei número 45.362, de 21 de Novembro de 1963, na redação
que lhe foi dada pelo Decreto-Lei número 334/82, de 19 de Agosto. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e a abstenção dos
Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e o voto contra da
Vereadora Ilda Figueiredo (05) PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DA

CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO
BÁSICO:- Presente a proposta das Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal e
Serviços Municipalizados para 2016, do qual consta a informação prestada pelo Presidente da
Câmara que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - PLANO DE ACTIVIDADES E

ORÇAMENTO CMVC 2016 - Enquadramento Orçamental - o Município de Vian.a do
Castelo na preparação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2016 não pode deixar
de ter em consideração a grande exigência do quadro económico e fi.nanceiro do país bem
como as grandes incertezas e indefinições relat ivas aos financiamentos comunitários
expetáveis. Com a obrigação legal de aprovação no órgão executivo do.Plano de Atividades e
Orçamento para 2016, até ao final do mês de outubro, o executivo municipal confronta-se
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com a incerteza das verbas oriundas do Orçamento de Estado, pois este documento ainda
não se encontra aprovado. Uma fonte de financiamento importante para o investimento
previsto para os próximos anos são os fundos comunitários do Portugal 2020 e do Norte
2020. Como é do conhecimento geral estes programas ainda estão atrasados quer na sua
regulamentação quer n.a sua implementação. Neste momento ainda não foram assinados os
contratos de financiamento da contratualização com a CIM do Alto Minho, nem sa bemos qual
será o resu.ltado das candidaturas· apresentadas pelo M unicípio no âmbito da Rea bilitação
Urbana. Tal como referimos no ano de 2015, conj ugam-se ainda as dificuldades. associadas
ao fecho de um ciclo de fundos comunitários e ao início do novo ciclo de programação de
fundos mais exigente e restritivo nas ações e projetos a financiar para os municípios ou
entidades intermunidpa is.

ó

Plano de Atividades e Orçamento para o exercício de 2016 e

anos seguintes térá de ser um instrumento de apoi.o aos objetivos que o executivo
municipal pretende prosseguir no incremento do acolhimento empresarial, na reabilitação
.

.

urbana, nas áreas sociais; na economia do mar, na coesão territorial e na aposta na educação
e cultura. O Município de Viana do Castelo continuará a efetuar uma gestão muito rigorosa
dos dinheiros públicos e de grande esforço na poupança corrente, pois são dois fatores
determinantes da estabil idade financeira municipal e da capacidade de gar.antir mais
investimento nas apostas e objetivos acima enunciados. O Município de Vian a do Cast elo, nos
últimos anos, tem vindo a reduzir significativamente o passivo de curto prazo, bem como o
passivo exigível total, apresentando uma redução de 38% e 28%, respetivamente, face a
2010. No corrente ano ve rifica-se um pequeno aumento no passivo de médio e longo prazo,
a 30 de set embro, explicado pela contração e utilização parcial de um novo empréstimo para

realização de investimento (aquisição terrenos para áreas empresarias, requalificação escolas
e intervenções no litoral), que até 15 outubro foi utilizado o montante de 2.127.676,86€.

Passivo Exigível Total
(Sem Utilização do Novo Empréstimo)
Milhões
€uros

2010

2011

2012

2013

2014

15·10-2015

O Passivo Exigível Total, sem a utilização do novo empréstimo, no pe.ríodo 31/12/2010 a
15/10/2015, registou uma queda de 28%.

Passivo Exigível Curto Prazo
Milhões
€uros

11,8

12,0
10,0 8,0

6,0 4,0
2,0 -

o.o

2010

2011

2012

2013

2014

15-10-2015

O "Passivo Exigível de Curto Prazo", no período de (31/12/2010 a 15/10/2015), registou uma
diminuição de 38%. As Transferências do Orçamento de Estado têm vindo a decrescer ao
longo dos últimos anos, causando dificuldades aos municípios para assegurar as funções de
apoio aos cidadãos, nomeadamente as do ensino público e das áreas sociais. Relativamente
aos valores do próximo ano ainda não temos informação que possamos utilizar, uma vez que
o Orçamento de Estado ainda não foi aprovado.
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Transferência Orçamento Estado
(FEF+FSM)
Milhões

14,0

€uros

15,0 13,0 11,0 -

9,0 7,0
5,0

- 2010

2011

201 2

2013

2014

201 5

O Município de Via na do Castelo t em vindo ao longo deste período de programação do QREN
a efetuar um bom aproveitamento dos Fundos Comunitários permit indo desta forma a
realização de bons projetos como infraestruturas de água e saneamento, equipamentos
escolares, equipamentos desportivos, ampliação e qualificação de áreas de acolhimento
empresarial. A conclusão até ao final de 2015 de alguns projetos e obras só foram !JOSsíveis
pelo chamado "overbooking" (fundos sobrantes) deste quadro com unitário, visto a entrada
em funcionamento do Portugal 2020 e Norte 2020 ainda estarem muito at rasados na
regulamentação. O atraso na abert ura dos avisos do "overbooking", deste quadro
comunitá rio de apoio ao ON 2 e a não abertura dos programas de apoio ao ciclo urbano da
água, como o POVT, prejudicara m a obtenção dest es recursos pe los municípios portugueses.

Fundos Comunitários
7,282

7,287

€uros
8,0 6,0 4,0
2,0 0,0 '

2010

2011

2012

201 3

2014

15-10-2015

O Orçamento Municipal de Viana do Castelo para o ano 2016 revela um pequeno aumento
para 62 777 974, 73 €, na expetativa de receita proveniente de financiamentos comunitários
para alguns projetos apresentados às respetivas Autoridades de Gestão que estão
identificados no nosso plano de investimentos. As GRANDES OPÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2016 - O
executivo municipal continuará num programa de grande coerência e objetividade a orientar
os seus esforços e energia para a concretização das linhas estratégicas - Reabilitação Urbana,
Acolhimento Empresarial, Coesão Territorial, Economia do Mar, Apoios/Respostas Sociais,
Educação, Desporto e Cultura. A atual conjuntura económica e social do país leva-nos no
entanto a ter de reforçar alguns destes ·eixos por razões conjunturais e das dificuldades
económicas das empresas e das famílias, como são o reforço das comp·o nentes sociais e de
educação e maior atenção à criação de emprego, atividades ligadas ao produtos endógenos
e à fixação de novas atividades empresariais em Viana do Castelo'. 1. Consolidar o projeto de
requalificação urbana e de excelência ambiental de Viana do Castelo - As recentes orientações
comunitárias e nacionais reforçaram a ação pri'oritária nos domínios da reabilitação urbana e na
regeneração de novas atividades nas cidades, pelo que o planeamento urbanístico desenvolvido em
Viana do Castelo permitirá cumprir a ambição dos objetivos identificados no nosso PEDU - Plano de
Desenvolvimento Urbano. Na reabilitação urbana mobilizaremos recursos humanos, materiais e
financeiros, bem como todas as instituições do concelho, quer de caráter cultural, desportivo, social,
e as Juntas de Freguesia, constituindo-se, assim, como um instrumento de verdadeira concretização
de todos os projetos de dimensão coletiva. O nosso Plano de Desenvolvimento Urbano recentemente
apresentado é a demonstração da vontade e ambição de continuar a aprofundar estes projetos e
ações de uma forma mais sistemática. Esperamos também concretizar já no ano de 2016 o Plano de
Intervenção em Espaço Rural para o perímetro de emparcelamento das freguesias de Areosa, Carreço
e Afife, instrumento de gestão do qual se pretende uma valorização económica, social e ambiental
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para esse imenso território, alavancando sinergias no sector da produção de produtos de base
endógena - agrícola, os quais se revestem de primordial acuidade para a sustentabilidade económica
do concelho. Continuaremos a Requalificação/ Reabilitação/ Regeneração urbana e ambiental
da cidade com especial atenção nas áreas periféricas ao centro histórico através da
qualificação do espaço público, requalificação de equipamentos e promoção da habitação.
Para este efeito aprovamos mais 3 Áreas de Reabilitação Urbana - ARU Cidade Poente, ·ARU
Frente Ribeirinha, ARU Darque. As Juntas e Uniões de Freguesias continuarão a contar com o·
apoio financeiro e técnico do município para a qualificação do espaço público e de
reabilitação de edifícios de valor

cultur~I

ou patrimonial, em todo o espaço concelhio. O

Programa Polis Litoral Nprte deverá ser cont.i nuado com outro modelo de gestão permitindo
a consolidação das ações já.iniciadas na preservação e valorizaç.ão da nossa orla costeira, nas
frentes ribeirinhas, estando previstas para 2016 a proteção da Praia de Afife (Ínsua, Arda),
Praia Norte, Cabedelo, Amorosa e C~stelo de Neiva. Teremos de continuar a ampliar os atuais
Parques Empresarias e dar resposta a necessidades emergentes nomeadamente de novas
áreas de acolhimento empresarial. 2. Aprofundar a coesão do território com as juntas de
freguesia - Continuaremos o investimento no desenvolvimento e coesão das freguesias,
reforçando as verbas para investimento no próximo ano em projetos e obras em especial na
beneficiação da rede viária municipal, na beneficiação e ampliação de cemitérios e capelas
mortuárias, nos arranjos urbanísticos e na requalificação de equipamentos culturais e
desportivos. As Juntas de Freguesia continuarão a ter apoios e incentivos da autarquia para
desenvolverem e aprofundarem políticas sociais, de saúde e de solidariedade. Esta
cooperação tem permitido, nestes anos, minimizar o impacto das políticas económicas
desfavoráveis nas famílias e nos idosos. No Ciclo Urbano da Água, continuaremos a alargar a

rede de água e saneamento no concelho em articulação com os investimentos programados
pelas Águas do Norte, acompanhando com investimentos em baixa alguns investimentos
previstos nos sistemas em alta. 3. Apostar na educação, no desporto, na cultura e na criação

cultural - O Município de Viana d Castelo sempre centrou os seus esforços na promoção da Escola
Pública e na garantia de acesso de todos os cidadãos à igualdade de oportunidades educativas.
Continuaremos no domínio social com os apoios educativos, auxílios económicos na aquisição de
manuais, de passes escolares e de refeições. As escolas do 12 ciclo e jardins de infância do concelho
contam com atividades no Atletismo, na Natação e na Expressão Musical nos _seus currículos. A
redefinição da Carta Educativa está em apreciação e discussão por todos os agentes educativos como
instrumento de apoio na beneficiação e con·solidação dos equipamentos educativos do concelho. Em
2015 concluímos um vasto programa de elimina~ão das coberturas -de e um conjunto de obras de
requalificação de alguns edifícios. Estamos a· preparar para 2016 e 2017 novos investimentos em
cantinas, Escolas e Jardins, prevendo-se a intervenção de requalificação na EB2,3 Frei Bartolomeu dos
Mártires / Escola Básica do Carmo e EB2,3 de Barroselas após aprovação das candidaturas ao atual
quadro comunitário . A preservação e conservação do património como o Convento de S.
Domingos e a Igreja de S. Bento serão objeto de candidaturas a programas comunitários. A
tradição e a inovação, a preservação da Cultura Castreja, instalação do núcleo do Castro de Vieites, a
recuperação de castros e mamoas, a criaçã<? dos roteiros do azulej o, da talha dourada e do estuque,
a conclusão da certificação do traje à vianesa e a implementação da rede municipal de percursos
pedestres serão prosseguidas nos próximos anos. O apoio ao Teatro através da Companhia de Teatro
residente, o apoio à Musica através da Academia de Música de Viana do Castelo e das Bandas
Filarmónicas do concelho e das Associações Culturais, serão continuados por este executivo
municipal. Promoveremos um programa de várias linguagens artísticas e culturais que an imem_os
equipamentos como o Centro Cultural, o Teatro Municipal e os Museus. A promoção do Turismo no
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Norte de Portugal e na Ga liza serão continuados através da promoção da gastronomia e vinhos e da
cultura tradicional do nosso concelho em vários espaços e eventos regionais e nacionais. A valorização
do Caminho de S. Tiago pela Costa será reforçado com a Galiza e outros municípios vizinhos,
desempenhando um papel relevante no turismo cultural e religioso. 4. Proporcionar o acolhimento
empresarial, e a promoção do comércio tradicional -

o regime

de INCENTIVOS em vigor e o

consequente aumento da atração de novos investimentos no concelho leva-nos a ter de programar
novos investimentos no alargamento de parques empresariai s. Os incentivos e programas de apoio,
como isenções e reduções nas taxas de licenciamento, de IMT e IMI, disponibilização de crédito,
Finicia e Microcrédito, serão instrumentos de promoção para o alargamento do tecido industrial e de
áreas e setores competitivos e de inovação do nosso concelho. Continuaremos a pugnar junto do
governo e CCDR-Norte pela. construção do novo acesso rodo -ferroviário ao Porto de Mar de Viana do
Castelo, como fator de competitividade desta importante plataforma logística. 5. Consolidar a
cultura marítima e promover a cidade náutica atlântica - Continuaremos no âmbito do
projeto do Centro de Mar a apoiar a forte dinâmica dos centros nauticos, consolidando a
prática de desportos náuticos ·nas escolas, e incentivando o turismo náutico em Viana do
Castelo. A economia do mar já é uma reali.d ade em Viana do Castelo e contará com

no'~os

projetos e ações em articulação com a Estratégia Nacional para o Mar, nomeadamente nas
energias renováveis marítimas. 6. Aprofundar as políticas de solidariedade - Apoiaremos as
instituições de solidariedade social, contribuindo desta forma para a qualidade dos seus serviços
prestados, quer na consolidação das respostas já existentes; quer no desenvolvimento de novos
projetos e estratégias de intervenção socia l; As medidas de apoio às famílias serão continuadas e
aprofundadas para a satisfação das necessidades básicas de alimentação, habitação digna, acesso à
educação e à saúde; Promoveremos projetos de instituições de ensino no domínio da investigação e
do conhecimento aprofundado das questões sociais que .conduzam à implementação de novas e

inovadoras medidas de intervenção social no nosso concelho; Continuaremos a apoiar o voluntariado,
dando-lhes a oportunidade de intervirem nas ações e projetos desenvolvidos quer pelo município
quer pelas IPSS's; Apoiaremos a construção e requalificação de respostas socias levadas a
efeito pelas instituições sociais concelhias, num regime de complementaridade à da
Administração Central com especiais responsabilidades ne?tas áreas. 7. CIM Alto Minho Estratégia 2020 - O Município de Viana do Castelo em articulação com a CIM do Alto Minho
dará continuidade à Estratégia "Alto Minho 2020" através do Programa de Contrat1..:1alização
de Coesão do Território. A Comunidade lntermunicipal e os Municípios do Alto Minho
comprometem-se a desenvolver ações na .área da competitividade do território, na promoção
cultural e turística e na sustentabilidade social e ambiental do Alto Minho. E PLANO DE

ACTIVIDADES DOS SMSBVC PARA O ANO DE 2016 - Os Serviços Munic~palizados de Viana
do Castelo vão apostar no reforço da qualidade da água, no alargamento das redes de água
e saneamento, bem como no aumento da qualidade de serviço e na melhoria da sua eficiência
por forma a prestarem um serviço público de qualidade·à Comunidade Vianense. Assim e em
conjugação com a Câmara Municipal, com a empresa intermunicipal Águas do Norte e ainda
o previsível acesso a fundos comunitários, os SMSBVC apresentam um plano de atividades
que vai permitir aumentar as taxas de coberturas das redes de água e saneamento, bem como
melhorar o sistema de recolha de resíduos. No que concerne ao abastecimento de água, estão
previstas três redes em alta: a construção das adutoras desde Vila Franca até Barroselas com
passagem por Vila de Punhe e construção de reservatórios em Vila de Punhe (Milhões) e em
Barroselas; a construção da adutora para Subportela e construção de reservatórios em
Subportela; construção da adutora para Nogueira e a construção do respetivo reservatório
em Pousados. Estas construções vão p.e rmitir a remodelação e ampliação das redes de
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abastecimento e distribuição de água às populações abrangidas. Relativamente ao
saneamento de águas residuais vai ser lançado o concurso para construção do intersetar da
margem direita do rio Lima que vai permitir drenar as bacias de Serreleis, Cardielos, Torre e
Vila Mou e ainda Lanheses. Os SMSBVC têm ainda previsto ampliar as redes de recolha de
efluentes em Subportela, Vila de Punhe, Vila Fria, Mazarefes, Castelo de Neiva, Neiva, Deão,
Mujães, Barroselas estando no entanto pendentes do programa de apoio financeiro de
dinheiros comunitários - POSEUR - que se aguarda publicação de avisos que nos permitam
lançar mão desse instrumento financeiro. Em relação aos Resíduos Sólidos Urbanos, os
SMSBVC vão ampliar a remodelação do sistema de recolha, transformação do sistema de
recolha ·1ateral em recolha traseira, bem corno vão apostar na prevenção e redução da
produção de resíduos para aterro lançando para o efeito uma grande campanh a de
valorização de resíduos orgânicós e um grande projeto de compostagem familiar. Para o
efeito vamos contar com uma candidatura a fundos comunitários do POSEUR, que nesta área
já abriu para apresentação de candidaturas. Os SMSBVC vão continuar a sua aposta de
melhoria de eficiência na gestão da água com projetos de redução de perdas aliados à
telemetria com recurso a contadores inteligentes e na reabilitação das redes, em especial, no
Centro Histórico de Darque, Monserrate e Areosa. Continuarão o seu esforço de melhoria da
eficiência da gestão das redes com redução de perdas e na implementação das melhores
práticas de gestão das suas infraestruturas. Continuarão a sua aposta na melhoria da
qualidade dos serviços que prestam, apoiando-se na melhoria da qualificação e valorização
dos seus colaboradores, nos sistemas de qualidade e no aumento do conhecimento das
necessidades dos seus clientes. Os SMSBVC vão ainda alargar a certificação do sistema de
gestão da segurança alimentar da água no sistema de abastecimento por forma a garantir o

fornecimento de água segura a todos os seus clientes. Com vista à sua sustentabilidade, os
SMSBVC vão ainda lançar campanhas de adesão aos serviços fornecimento de água e
saneamento, de forma a que todos participem na amortização dos investimentos realizados
e contribuam equitativamente para os serviços públicos que lhes são prestados. (a) Jose
Maria Costa.". A Vereadora Ilda Figueiredo começou por referir haver uma

incongruência entre os valores constantes do PAF e do orçamento municipal, dado
que este apresenta uma receita de cerca dez milhões de euros que não constam
daquele e que decorrem da inscrição de verbas provenientes de fundos comunitários,
mas que muito provavelmente não serão obtidas, considerando que na melhor das
hipóteses o montante de fundos comunitários poderá ser de um. terço do montante
orçamentado. Referiu também que considera haver uma grande escassez de verbas
afetas a investimentos, designadamente para infraestruturas, arruamentos e
equipamentos de diversa ordem. Criticou também o facto de vários dos projetos e
obras cuja realização tem vindo a· sugerir, não terem sido inscritas, destacando a
criação do Museu do Mar e de vários polos museológicos. O Presidente da Câmara
esclareceu que os dez milhões de euros orçamentados a títulos de transferências de
capital é obviamente um valor meramente estimado e previsível, mas que é um valor
realístico. Adiantou também que relativamente às obras de infraestruturas referidas,
as mesmas estão contempladas no âmbito do financiamento das obras de
requalificação urbana integradas nas ARU's. A Vereadora Helena Marques criticou a
excessiva dependência dos fundos comunitários o que, ao não se verificar a aprovação
dos projetos de financiamento, não permitirão a reprogramação dos investimentos
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previstos. Referiu também que as transferências do orçamento de Estado tem-se
mantido estáveis desde o ano 2012, sendo portanto um factor relativamente fiável.
Disse que a coesão territorial e o crescimento das freguesias rurais depende também
da execução de investimentos com capacidade de retorno económico, de que possam
beneficiar as respetivas freguesiàs, de modo a sustentarem o seu próprio
desenvolvimento, o que não é assegurado por este orçamento. Concluiu afirmando
que o orçamento apresentado é um orçamento pata "pagar contas" e não para
fomentar o investimento público nem para reduzir a carga fiscal, q.umentando a
disponibilidade financeira das famílias e empresas do concelho. O Presidente da
Câmara concordou que .o orçamento está muito dependente dos fundos comunitários,
mas que tal se fica a dever ao enorme atraso na preparação do novo Q.C., não havendo
perspectiva sobre os projetos que poderão vir a ser aprovados. Analisados e discutidos
todos os documentos, procedeu-se à votação tendo-se obtido o seguinte resultado:- 5 votos a
favor e 4 votos conb·a, pelo que foi delibérado propor os referidos documentos à aprovação
da Assembleia Municipal, de acordo com as disposições conjugadas do artigo 33", número 1,
alínea c) da Lei n." 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação e do Regime Jurídico
instituído pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL). Por último, foi ainda
deliberado que os mencionados documentos não ficassem b·ai1scritos na acta, pelo que, depois
de assinados por todos os Membros presentes da Câmara Mwucipal e por eles rubricados em
todas as folhas, ficam arquivados na pasta anexa ao livro de actas, nos termos do artigo 5° do
Decreto-Lei número 45.362, de 21 de Novembro de 1963, na redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei número 334/82, de 19 de Agosto. Esta deliberação foi tomada por maioria com os
votos favoráveis do Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva,

Luís Nobre, Maria José Guerreiro e os votos conh·a dos Vereadores Eduardo Teixeira,
Marques Franco, Helena Marques e lida Figueiredo. Por último, foram apresentadas as
seguintes declarações de voto:- DECLARAÇÃO DE VOTO DO PSD:- O PSD votou contra este plano
de atividades/orçamento, pois considera que é um orçamento de pagamentos e não de investimento.
A não redução da carga fiscal para as famílias bem como, a não aposta em estratégias concertadas
para todo o concelho, faz com que este orçamento não mereça a nossa aprovação. Falta-lhe
igualmente coragem política para assumir prioridades e implementá-las, reestruturando estratégias e
repensando as políticas de desenvolvimento nas freguesias. O PSD fica no entanto satisfeito por, após
dois anos de insistência ver previsto em orçamento, um montante de 500.000 euros para repensar o
estacionamento no centro da cidade, bem como, verbas destinadas à criação de um parque de
caravanas, por exemplo. Por incluir continuam políticas no nosso entender essenciais, como a redução
dos impostos para os vianenses, o aumento da atratividade do concelho, bem como, a aposta
inequívoca nas freguesias, com uma estratégia global. (a) Eduardo Teixeira; (a) Marques Franco; (a)
Helena Marques.". DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU

- Tal como já tinha acontecido o ano passado,

são muito escassos os meios financeiros municipais para novos investimentos, o que, em parte,
resulta de decisões anteriores que consideramos erradas, seja por consequência da gestão de
anteriores mandatos municipais que foram

adiando

investimentos em infraestruturas e

equipamentos essenciais à população (rede de saneamento básico, rede de águas pluviais, parques
infantis, arranjo de vias municiais e passeios, parques de estacionamento público, equipamentos para
apoio a associações culturais, etc) e deram prioridade a contratos de concessão, com cláusulas
leoninas, como aconteceu com a aquisição de água em alta, alguns parques de estacionamento e a
marina, seja pelo subfinanciamento das autarquias por parte da Administração Central. Por outro
lado, quando era mais fácil o recurso a fundos comunitários, deram prioridade a obras de custos muito
elevados, de impacto visual forte mas escassa utilização, como aconteceu com o chamado centro
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cultural, tendo descurado o investimento em infraestruturas e equipamentos básicos essenciais para
a população vianense. Entretanto, com os sucessivos ataques ao poder local democrático ao longo
dos anos, com destaque para estes mais recentes, designadamente os cortes decorrentes do chamado
Fundo de Apoio Municipal, aliado à política nacional nefasta para os vianenses, a autarquia vê-se
impossibilitada de se lançar em investimentos para colmatar as enormes carências da população sem
a participação de fundos comunitários. Mas esses fundos comunitários, na sua maioria, ainda não
passam de uma miragem, como se pode ver na diferença de verbas de cerca de 10 milhões de euros
entre o PAF e o Orçamento para 2016. Ou seja, o orçamento da Câmara Municipal para 2016 está
empolado em cerca de 10 milhões de euros para

inv~stimentos

que, na · sua generalidade, não

passarão do papel durante 2016. A acrescer a tudo isto, há, agora, a concretização-do desastroso "
negócio da água" que vai agravar em cerca de um milhão e meio por ano o pagamento à E. Águas do
Norte. Por tudo isto, o voto da CDU é também um ·protesto perante decisões anteriores, que já na
época mereceram a oposição da CDU, por recear aquilo que neste momento se está a viver. É também
um protesto contra as sucessivas políticas governamentais que atiraram o poder local para uma
situação muito difícil, de que os trabalhadores_e as populações são as principais vítimas. E em Viana é
particularmente desastroso que a requalificação da EBl,2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires continue
adiada para 2017, o mesmo acontecendo com o Centro Escolar de Barroselas, os acessos ao porto de
mar, o sempre ignorado museu do mar, a recuperação e aproveitamento de antigo património e
velhos edifícios que poderiam servir de âncora para o desenvolvimento cultural, a dinamização da
vida na cidade, o turismo, etc. Por isso, tal como aconteceu no orçamento de 2015, o que temos para
2016, se descontarmos o empolamento dos cerca de 10 milhões de euros de possíveis fundos
comunitários, é uma mão cheia de quase nada, dado que a inscrição da maioria dos projectos de obras
está feita por um valor simbólico, à espera do que irá acontecer com os fundos comunitários. Só que
também para esses investimentos sempre se exige uma parcela mais ou menos significativa de fundos
municipais, que podem não existir. Assim, a credibilidade deste plano e orçamento, no que se refere

a investimentos, é muito escassa. Aliás, já foi o que aconteceu em 2015. Em todas as reuniões do
executivo municipal houve alterações orçamentais e, mesmo assim, obras essenciais, apesar de
inscritas no orçamento deste ano, não saíram do papel, como obras nas vias da Quinta de Monserrate,
Areosa, Darque, etc. Também no plano de actividades dos Serviços de saneamento básico de Viana
do Castelo se escrevia no plano para 2015: " Caso se confirme o acesso aos fundos comunitários, a
expansão de redes de água e saneamento abrangerá diversas freguesias, nomeadamente, Vila de
Punhe, Castelo de Neiva, S. Romão de Neiva, Mazarefes, Vila Fria e Deão." Agora, para 2016,
acrescentam mais algumas que a CDU tinha referido o ano passado, (caso de Serr~leis, Cardielos, Vila
Mou e Lanheses) embora ainda continue a faltar a necessidade de substituir estações elevatórias
antigas, como em Afife. Mas nada avançou até agora. O que significa que as populações continuarão
sem resposta para os seus problemas se não houver uma alteração da política nacional e uma
afectação de fundos comunitários, dado que, no plélnO municipal, não há verbas para isso. Refira-se
igualmente a ameaça, agora ainda mais próxima, dos munícipes sofrerem as consequências desta
gestão errada, seja directamente, por um possível aumento do preço da água e saneamento e custos
elevados nas taxas de ligação às redes, seja .indirectamente, pela falta .de recursos para novos
investimentos, continuando a deixar as populações sem acesso a serviços fundamentais ou as
associações e colectividades sem os apoios necessários. Um dos casos mais significativos é o que se
passa com algumas associações desportivas que, ao terem de pagar o acesso à utilização de
equipamentos municipais para jogos e treinos, retornam para os cofres municipais os escassos apoios
que recebem, como se pode ver na respectiva rubrica de receitas do orçamento municipal.
Quanto à situação dos arruamentos e outras obras previstas no plano de actividades da Câmara
Municipal, registe-se a escassa verba prevista para obras essenciais, mesmo para aquelas que já têm
concursos abertos há muito tempo. Tal como aconteceu o ano passado, para a maioria das obras
previstas, a verba inscrita de mil euros ou pouco mais, mal dá para iniciar o projecto. Quanto às
transferências para as freguesias, a situação contínua de carência, sobretudo se tivermos em conta as
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dificuldades financeiras que a maioria atravessa, devido também aos atrasos nas t ransferências
municipais. Por tudo isto, a CDU votou contra o Plano e Orçamento para 2016. (a) lida Figueiredo.".
DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS - O Plano de Atividades e Orçamento de 2016 é muito penalizado

na sua construção orçamenta l pela ausência de informação relativa às verbas a transferir do
Orçamento Geral do Estado para os Municípios também pela grande indefinição dos fundos
comunitários do Portugal 2020. É inacreditável a ação do governo que agora termina as suas f unções
em que quase dois anos após o início do novo ciclo de programação do Portugal 2014-20 ainda não
hajam definições claras para os investimentos e ações a serem.financiadas aos municípios e entidades
intermunicipais. Apesar desta dificuldade o orçamento apoia-se num esforço de poupança corrente
das verbas municipais. Que fruto da boa gestão financeira permitem transferir recursos financeiros
para investimento. As apostas do município para 2016 são claras nos domínios da reabilitação urbana, ·
com. especial enfoque das Freguesias do Plano de Urbanização da Cidade, na atratividade de novos
investimentos e no apoio à relocé!lização de empresas do concelho para áreas industriais, e. ainda na
coesão territorial; através das transferências de meios financeiros para as freguesias. Este PAO de
2016 está em consonância com a estratégia municipal definida no Plano Estratégico do Município de
2011 e nas definições programáticas que os eleitos pelo Partido Socia lista apresentaram no início do
mandato. (a) Jose Maria Costa; (a) Vítor Lemos; (a) Ana Margàrida Silva; (a) Luís Nobre; (a) Maria José
Guerreiro.".

(06) ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO PECA- RETIFICAÇÃO:- Pelo Presidente da
Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA ACORDO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO
P.E.C.A. - O executivo municipal aprovou, na reunião realizada no dia 25/06/2015, os termos
dos acordos de transmissão da posição contratual da Vianapolis para o MVC e de rescisão, _
por mútuo acordo, do contrato celebrado entre aquela e a sociedade P.A. Parques, SA.

Detetaram-se, entretanto, duas incorreções no teor deste último documento, a primeira
relativa à importância do reembolso previsto no n2 2 da cláusula 1, que é de 928.857,60€
(conforme consta do quadro resumo da demonstração financeira anexa ao contrato) e não
de 928.403, 75€, como, por lapso, ficou a constar do texto inserto na respectiva acta. A
segunda, relativa ao valor da taxa de juro prevista no n2 4 da referida clausula 1, que é de 3%
e não de 4, 128% (valor correspondente ao do contrato de empréstimo bancário celebrado
pela PA Parques). Assim, propõe-se a retificação.da deliberação camarária de 25/06/2015,
aprovada na Assembleia Municipal de 29 de Junho de 2015, na parte relativa aos montantes
e valor incorretamente expressos na mesma. (a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal
deliberou aprovar a transcrita prop~sta e ao abrigo do disposto na alínea p) do número

1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, remeter a mesma para aprovação
da Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos
favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida
Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e Ilda Figueiredo e os votos conb·a dos
Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques. (07) ATRIBUIÇÃO

DE INCENTIVOS FISCAIS - REGULAMENTO DE INCENTIVOS 2015:- Pelo
Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA-ATRIBUIÇÃO DO BENEFICIO DE ISENÇÃO DE IMT-CASA PAULA li-COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, LDA - A sociedade comercial Casa Paula - II - Compra e Venda de

!moveis, Lda, faz parte de um grupo económico constituído por empresas da área de
transportes de mercadorias (nacionais e internacionais) e de venda e distribuição de materiais
de construção civil (por grosso e a retalho) e pretende criar, na Zona Industrial de Viana do
Castelo (Alvarães), uma plataforma logística, que envolverá um investimento inicial estimado
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de 400.000€ e um investimento médio nos três próximos anos de 200.000€, totalizando um
montante global de 1.000.000,00€. Para o efeito, celebrou com esta Câmara Municipal contrato
promessa de compra e venda de um lote de terreno na dita zona industrial, com 12.328

m~,

pelo montante de 431.480,00€ (à razão de €35,00/m2) e tendo já pago, a título de sinal e
antecipação parcial do pagamento, a quantia de 64.722,00 e vem, agora, requerer a concessão
do benefício fiscal de isenção do pagamento do IMT devido pela h·ansmissão do direito de
propriedade do referido lote de terreno, assim proponho nos termos e ao abrigo do disposto
nos artigos 6° e 10') do Código do IMT que se solicite à Assembleia Municipal a aprovação da
concessão do beneficio fiscal de isenção total de IMT devido pela presente h·ansação. (a) Luís
Nobre.". A Vereadora Ilda Figueiredo pediu informações acerca do montante da

receita fiscal de que a Câmara Municipal irá abdicar e se o investimento privado irá
permitir o aumento de postos de trabalho. O Vereador Luís Nobre esd areceu que o
m ontante do imposto isentado é de 15.533€ e que esta empresa irá proceder à
deslocalização das instalações que atualmente ocupam na freguesia de Alvarães para
a nova fase da zona industrial de Viana do Castelo, permitindo o crescimento da
empresa e a resolução de questões de natureza ambiental. O Vereador Marques
Franco referiu ter-se informado acerca da empresa em questão e apercebeu-se de que
a relocalização pretendida é importante para a empresa por uma questão de permitir
o seu crescimento, o que certamente coenvolverá o aumento do numero de postos de
trabalhos. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em
consequência, ao abrigo do disposto nas alíneas e) e f) do n.º 1 do artigo 25.º, e alínea
ccc) do n. 0 1 do artigo 33.0 , ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro solicitar a
Assembleia Municipal a declaração de aceitação de atribuição do benefício fiscal de

isenção total do JMT que for devido pela transmissão da propriedade do lote de
terreno, sito na Zona Industrial de Alvarães. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções.

(08) ESQUADRIMÓVEL- ESQUADRIA E MÓVEIS, LDA- RECONHECIMENTO DE
INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:"REGULARIZAÇÃO

DE

ESTABELECIMENTO

OU

"PROPOSTA - OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE
INSTALAÇÃO"

ESQUADRIMOVEL, ESQUADRIA E MOVEIS, LDA DE

8ARROSELAS

E

CARVOEIRO,

CONCELHO

DE

-

PRQC.2

N2

244/15. -

LUGAR DA FORCA, UNIÃO DE FREGUESIAS

VIANA

DO

CASTELO

•

PEDIDO DE

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - A requerente através do
requerimento n.2 5433/15, de 14 de setembro de 2015, solicita o RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL para a operação urbanística de "regularização de estabelecimento ou
instalação", nos termos da alínea a) do n2 4 do art2 52, do DL 165/2014, de 05 de novembro - Procº
n2 244/15. Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um
regime excecional e temporário para regularização de estabelecimento ou instalações industriais.
Nesses termos, as empresas beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o
efeito, ver reconhecido o interesse público municipal por parte do Município. A intenção encontra-se
implementada num prédio que

possui a área total de 3.228,ÇlO m 2 ,

e um conjunto

edificado/implantação de l.670,00m 2, reconhecendo a existência de atividade desde 1971, (Procº
LEDI 743/71), referente à construção de oficina de carpintaria", cujo requerente foi António da Cunha
Miranda. De momento a empresa possui dois CAE's 31091 e 47591, fabricando e comercializando
mobiliário com métodos e conhecimentos ancestra is dos carpinteiros e marceneiros das "Terras do
Neiva", região reconhecida pela sua tradição em indústrias de madeira e carpintaria. Com a sua
regularização, pretende-se aumentar a produção para exportação e aumentar o volume de negócios
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com outras indústrias com quem negoceia, nomeadamente no fornecimento da matéria-prima. Na
situação atual, a empresa emprega 9 colaboradores no seu quadro permanente, contratando com
frequência,

de

forma

temporária,

mais

5

colaboradores

em

função

do

volume

de

trabalho/encomendas. Com a regularização pretende admitir, para o seu quadro permanente, mais 5
colaboradores. Consciente da emergente procura de mobiliário de qualidade, e de fabrico tradicional
da região, a administração não só tem investido na modernização das instalações da unidade
industrial, como recentemente, requalificou e modernizou o espaço onde promove a exposição dos
seus produtos no centro de Barroselas. Com a possibilidade de regularização da unidade industrial,
pretende adquirir novos equipamentos de fabrico bem como a possibilidade de constituir formandos
na área da marcenaria que possam vir a servir as indústrias da mesma fileira. Assim, entende-se
estarem encontradas as condições de interesse do concelho, preservando-se historia e tradição
industrial, e não menos relevante, empregabilidade. No Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em
vigor para o local - Plano Diretor Municipal (PDM)- o mesmo classifica o espaço como "Solo Urbano
- Solo Urbanizado /Zonas de Construção de Transição", na Planta de Ordenamento. Assim, proponho

à Câmara Municipal a sua aceitação e consequente autorização para remissão à Assembleia
Municipal, para que a mesma possa declarar o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.

PLANO OIRE < l OR MUNtCIPA
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A Vereadora Ilda Figueiredo disse que o seu voto favorável estaria dependente da
circunstância de as industrias que se pretende legalizar através deste processo excecional
não levantarem qualquer questões ambientais designadamente provocadas por
emissões de cheiros, gases ou ruídos. O Vereador Luís Nobre respondeu que
presentemente e tanto quanto é do conhecimento desta autarquia não existem quaisquer
questões ambientais que devam ser consideradas. A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao abrigo do disposto na alínea r) do
número 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação
da Assembleia Municipal a referida proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções.

(09) CARLOS MANUEL OLIVEIRA NOVO - RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE "REGULARIZAÇÃO DE
ESTABELECIMENTO ou INSTALAÇÃO" - PROC.!! N!! 99 /15- CARLOS MANUEL OLIVEIRA Novo - RUA
DOS ENGENHOS, N"

158, VILA DE ALVARAES, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO· PEDIDO DE

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - o requerente através do
requerimento n.2 6308/15, de 23 de outubro de 2015, solicita o RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL para a operação urbanística de "regularização de estabelecimento ou
instalação", nos termos da alínea a) do n2 4 do art2 s2, do DL 165/2014, de 05 de novembro - Proc2
n2 99/15. Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um
regime excecional e temporário para regularização de estabelecimento ou instalações industriais.
Nesses termos, as empresas beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o
efeito, ver reconhecido o interesse público municipal por parte do Município. A intenção encontra-se
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implementada num prédio que possui a área total de 7.964 m 2, e um conjunto edificado/implantação
de 1.281,40m2 , local onde funciona a unidade ALUMINEIVA, propriedade do requerente, indústria de
serralharia de alumínios, ou seja, transformação e montagem de caixilharias, essencialmente para
exportação, reconhecendo a existência de atividade de 1996, referente à atividade atualmente
exercida. De momento a empresa possui os CAE's 25110, fabricação de estruturas de construções
metálicas, 41200 - construção de edifícios (residenciais e não residenciais), 68100 - compra e venda
de imoveis e 68200- arrendamento de bens imobiliários, apresentando volumes de faturação de 2013
e 2014 na grandeza de 2,3 milhões( e de 1,8 milhão€ respetivamente. Na situação atual, a empresa
emprega 25 colaboradores no seu quadro permanente, os quais tem mantido com grande sacrifício,
e gestão rigorosa, consequência das graves dificuldades que o setor da construção civil e obras publica
atravessa desde 2011. O universo empresarial do grupo, gerido pelo requerente, emprega atualmente
55 colaboradores. Resultado do contínuo empenhamento da administração e de todos os seus
colaboradores, a empresa tem sido avaliada como PME líder nos últimos 4 anos. Com a possibilidade
de regularização da unidade industrial, pretende adquirir novos equipamentos de fabrico de alta
tecnologia e inovadores, bem como formar os colaboradores em todas as áreas de negócio como
forma de dar resposta às exigências do mercado para com o setor. Assim entende-se estarem
encontradas as condições de interesse do concelho, preservando-se historia e tradição industrial, e
não menos relevante, empregabilidade. No Instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor para o
local - Plano Diretor Municipal (PDM) - o mesmo classifica o espaço como "Solo Urbano - Solo
Urbanizado /Zonas de Construção de Transição"/ Solo Rural - Espaços Florestais, Zonas Florestais de
Proteção", e "Areas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza / Reserva Agrícola Nacional·
RAN", na Planta de Condicionantes. Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação e

consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar
o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.

PLANO OIRECTOR MUNICIPAL
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A Vereadora Ilda Figueiredo disse que o seu voto favorável estaria dependente da
circunstância de as industrias que se pretende legalizar através deste processo excecional
não levantarem qualquer questões ambientais designadamente provocadas por
emissões de cheiros, gases ou ruídos. O Vereador Luís Nobre respondeu que
presentemente e tanto quanto é do conhecimento desta autarquia não existem quaisquer
questões ambientais que devam ser consideradas. A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao abrigo do disposto na alínea r) do
número 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação
da Assembleia Municipal a referida proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções.

(10) IRMÃOS FERREIRA, LDA - RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO
MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:- "PROPOSTA- OPERAÇÃO URBANISTICA DE REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO
ou INSTALAÇÃO-PRoc.2 N2189/15 -IRMÃOS FERREIRA, LDA. - LUGAR DE REBOLEDO, UNIÃO DE
FREGUESIAS DE BARROSELAS E CARVOEIRO, CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - A requerente através do
requerimento n.2 4337/15, de 17 de julho de 2015, solicita o RECONHECIMENTO DE INTERESSE
PÚBLICO MUNICIPAL para a operação urbanística de "regularização de estabelecimento ou
instalação", nos termos da alínea a) do n2 4 do art2 52, do DL 165/2014, de 05 de novembro - Proc2
n2 189/15. Com a publicação do DL 165/2014, de 05 de novembro, o legislador pretendeu criar um
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regime excecional e temporário para regularização de estabelecimento ou instalações industriais.
Nesses termos, as empresas beneficiam, até dezembro de 2015, desta possibilidade, devendo para o
efeito, ver reconhecido o interesse público municipal por parte do Município. A intenção encontra-se
implementada num prédio que possui a área total de 15.755,30 m2 , e um conjunto
edificado/implantação de 2.611,50m 2, reconhecendo a existência de atividade desde 1986 (Proc. LEDI
679/86), referente à "Construção para produção de artefactos de cimento", cujo requerente foi
Irmãos Ferreira, Lda. De momento a empresa possui o CAE 23690, fabricação de outros produtos de
betão, gesso e cimento - (artefactos de cimento). Na situação atual, a empresa emprega 15
colaboradores no seu quadro permanente, os quais tem mantido com grande sacrifício, e gestão
rigorosa, consequência das graves dificuldades que o setor da construção civil e obras publica
atravessa desde 2011. Com a possibilidade de regularização da unidade industrial, pretende manter
uma atividade com 29 anos de existente, manter os 15 postos de trabalho, bem como garantir a
continuidade de uma empresa de referência no setor, nas Terras do Neiva e no concelho de Viana do
Castelo. Assim entende-se estarem encontradas as condições de interesse do concelho, preservandose historia e tradição industrial, e não menos relevante, empregabilidade. No Instrumento de Gestão
Territorial (IGT) em vigor para o local - Plano Diretor Municipal (PDM) - o mesmo classifica o espaço
como "Solo Rural- Espaços Agrícolas/Florestais, Zonas Florestais de Proteção e Produção", na Planta
de Ordenamento, e "Areas de Reserva, Proteção e Conservação da Natureza / Reserva Agrícola
Nacional - RAN", na Planta de Condicionantes. Assim, proponho à Câmara Municipal a sua aceitação

e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar
o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL requerido. (a) Luís Nobre.
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A Vereadora Ilda Figueiredo disse que o seu voto favorável estaria dependente da
circunstância de as industrias que se pretende legalizar através deste processo excecional
não levantarem qualquer questões ambientais designadamente provocadas por

emissões de cheiros, gases ou ruídos. O Vereador Luís Nobre respondeu que
presentemente e tanto quanto é do conhecimento desta autarquia não existem quaisquer
questões ambientais que devam ser consideradas. A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta, e em consequência, ao abrigo do disposto na alínea r) do
número 1 do artigo 25° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação
da Assembleia Municipal a referida proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções.

(11) ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO DE 7 DE AGOSTO· CIRCUITOS LOCAIS
DE TRANSPORTE· DELEGAÇÃO NAS JUNTAS DE FREGUESIA:· Pela Vereadora
Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:" PROPOSTA · ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO DE 7 DE AGOSTO· CIRCUITOS LOCAIS OE TRANSPORTE DELEGAÇÃO

NAS JUNTAS DE FREGUESIA • Através da deliberação de 7 de Agosto e no quadro da delegação de

competências previsto na lei foram atribuídas, após prévia concertação, a diversas juntas de freguesia,
que executam transporte de crianças /alunos cuja responsabilidade está cometida às autarquias,
diversos apoios, tendo por base os elementos disponíveis sobre as necessidades sentidas ao tempo
(final de Junho). Tendo-se entretanto verificado:- 1 - A deslocalização do funcionamento da turma de
10 alunos da EBl de Amorosa - Chafé para Chafé (igreja), o que anula a necessidade prevista da
deslocação dos alunos da Amorosa, para almoço/O e implica o desenvolvimento de um circuito local
para o transporte dos alunos residentes naquele lugar para a escola e seu posterior regresso, tornase necessário alterar a referida deliberação no que se refere ao seu objecto e ao valor dos encargos a
suportar, passando de 500€ para 750€/mês durante 9 meses. 2 - De igual modo e ao abrigo da referida
deliberação de 7 de Agosto foi atribuída à Junta de freguesia da União de freguesias de Barroselas e
Carvoeiro, uma dotação de 850€ /mês para o transporte de diversas crianças e alunos do lugar da
Vacaria /Carvoeiro para os estabelecimentos de educação básica daquela união de freguesias.
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Verifica-se, entretanto, que do lugar da Vacaria / Agros importa transportar mais 2 alunos do 2º 3º
CEB/secundário que não é possível assegurar no circuito de táxis adjudicado para o efeito (8 lug).
Tendo presente que a Junta de Freguesia da U. Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, tem possibilidade
de proceder ao transporte dos 2 referidos alunos, através do desdobramento do serviço que presta
em 3 dias por semana torna-se necessário proceder ao reforço da dotação atribuída na referida
deliberação seja alterado para 950€/mês durante 10 meses. Em consequência o mapa global de
encargos da referida deliberação é €58.715,00, com a alteração decorrente do mapa anexo, sendo os
respetivos compromissos ajustados em função das alterações agora verificadas.

Dotação de estruturação de compromisso
Quadro 1 (atualizado)
JUNTAS DE
FREGUESIA

OBJECTO

U.F.
Barroselas
Carvoeiro

Transporte de 2 alunos do 12 Ciclo do lugar da Vacaria /e transporte de 2
crianças do Pré-Escolar do mesmo lugar para a EB/JI de Carvoeira e 1
aluna N.E.E. da Vacaria para EB2,3/S Barroselas e 6 alunos do 22,32 CEB/ S

€ 950

10

€ 3.325
CF:4131

Chafé

Execucão do transporte diário dos alunos do 12 CEB dõ lugar da Amorosa
para a escola de Chafé (igreja)

€750

9

€2.250 ~
CF:4132 ~

(a) Maria José Guerreiro.".

€ 6.175

A Câm ara M wtici pal deliber ou aprovar a transcrita p r oposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. (12) RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 14 DE
MAIO DE 2015 - PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇAO CULTURAL E DE
EDUCAÇÃO POPULAR:- Pela Vereadora· Maria José Guerreiro foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE

"PROPOSTA - PROTOCOLO COM ACEP -

14 DE MAIO DE 2015 - No protocolo celebrado com a ACEP ao

abrigo da deliberação camararia de 14 de Maio de 2015, foi atribuído subsídio anual de 12.420€ em
prestações mensais de 1.035€, pelo que se propõe a retificação deste valor para um valor anual de
8.700€ em prestações mensais de 725€, uma vez que na referida deliberação por lapso não foi
contemplado a redução prevista nos subsídios atribuídos a todas as associações. (a). Mari.a José

Guerreiro.". A Vereadora Ilda Figueiredo declarou que embora não esteja em desacordo com
a atribuição deste apoio, que inclusivamente considerou escasso, disse que é importante
demonstrar que existe uma igualdade de h·atamento das diversas entidades apoiadas pelo
município, pois do contrário pode existir um desequilíbrio ou uma injustiça no tratamento
dispensado às diversas entidades, o que demandaria a aprovação de um modelo de
financiamento que garantisse h·ai1sparência e não discriminação daquelas. A Vereadora Maria
José Guerreiro respondeu que as entidades culturais ou sociais candidatam-se anualmente à
obtenção de apoios financeiros para a realização de actividades regulares e pontuais.
Acrescentou ainda que os subsídios que a Câmarn Municipal concede não retornam aos cofres
do Município sob a forma de receitas pela utilização de equipamentos municipais. A Câmara
Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor
Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (13)

APOIOS PONTUAIS - 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 acções e eventos de carácter
competitivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos respectivos pedidos e reconhecendo a
importância destas acções/iniciativas no desenvolvimento dos projectos das Associações/Clubes, na
melhoria das diversas modalidades, na promoção de hábitos da vida saudável e na projecção 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) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade d e membros
em efetividade de funções.

(14) ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO ORGÂNICO

DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DA AUTARQUIA DE ·VIANA DO CASTELO:-

Pela

Vereadora Ana Margarida Silva foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA - ALTERAÇÃO DO ARTIGO 122· A DO REGULAMENTO ORGÂNICO DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DA AUTARQUIA DE VIANA DO CAsTELO - Decorrente do entendimento da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte acerca da área de recrut amento dos
dirigentes intermédios de 3º grau, e na sequência do disposto no regulamento publicado no
Diário da República, 2.ªSérie-N .º12-17 de janeiro de 2013, torna-se necessário alt era r o
Regu lamento da Organização dos Serviços do Município de Viana do Castelo -

Estrutura

Nuclear - Artigo 12.º -A - Cargos de direção intermédia de 3.º grau - nº 3. Atendendo a que é
competência da Assembleia Municipal, por proposta da autarquia, estabelecer, entre outros,
os requisitos e a área de recrutamento, conforme o nº 3 do artigo 4º da Lei 49/2012, de 29 de
agosto, proponho que se solicite à Assembleia Municipal de Via na do Castelo a alteraçã·o do.já
citado nº 3 do artigo 12º A do Regulamento da Organ ização dos Serviços do Município de Viana
do Castelo -

Estrutura Nuclear, que .d eve passar a ter a segu inte redação: "3 -

Área e

requisitos do recrutamento dos cargos de direção intermédia de 3.º grau: - Os _titulares dos
ca rgos de direção intermédia são recrutados, -por procedimento concursal, nos teqnos da lei, de
entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo if'.lP.eterminado,

licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o e xercício de funções de direção,
coordenação e controlo que reúnam no mínimo mais de dois anos de experiência profissional
em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma
licenciatura. A licenciatura deve ser adequada às competências gerais e específicas da unidade
orgânica. (a) Ana Margarida Silva.". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo da alínea m)
do n.º 1 do artigo 25.0 e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º ambos da Lei n. 0 75/2013,
de 12 de Setembro, conjugado com o nº 3 do artigo 4° da Lei 49/ 2012, de 29 de agosto,
aprovar a transcrita proposta e submete-la a aprovação da Assembleia Municipal. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. ( 15)

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A

UNIVERSIDADE DO PORTO - RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou, nos
termos do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o
protocolo de cooperação celebrado em 19 de Outubro de 2015, e que seguidamente se
transcreve:-

"PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
Entre:
UNIVERSIDADE DO PORTO (U.Porto), Fundação Pública em regime de direito provado, com o n.º
501413197, com sede na Praça Gomes Teixeira, s/n, 4099-002 Porto, Portugal, neste ato representada

pelo seu Reitor Professor Doutor Sebastião Feyo de Azevedo, com os necessários poderes para o ato.
E

MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO, pessoa coletiva n.º 506 037 258, com sede no Passeio das
Mordomas da Romaria, 4904-877, Viana do Castelo, neste ato representada pelo seu Presidente Eng.º
José Maria Costa, com os necessários poderes para o ato.
CONSIDERANDO QUE:
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A U. Porto tem em preparação um projeto destinado a estimular os estudantes candidatos a terem
perspetiva real do mundo do trabalho; a construir parcerias entre a Universidade do Porto e as
empresas e a aperfeiçoar a experiencia educacional dos estudantes candidatos, de modo a
apresentar-lhes os requisitos das profissões ajudando-os a prepararem-se para o mercado de trabalho
do século XXI;
A Universidade do Porto pretende, de igual forma, dar resposta ao imperativo de contribuir para a
satisfação das necessidades das empresas em matéria de competências dos jovens profissionais,
proporcionando opções de formação e experiencias académicas completas que preparem os seus
alunos para uma melhor integração em empresas que crescentemente procuram profissionais dotados
de um conjunto alargado de competências e que deles esperam um contributo forte para o
desenvolvimento sustentável das organizações.
O Município de Viana do Castelo manifestou interesse em participar neste projeto porque tem
atribuições relacionadas com os fins daqueles:
E, pretende identificar quadros qualificados das empresas do Município de Viana do Castelo para as
ações em que tal participação seja solicitada pela Universidade do Porto, procurando garantir a
participação de quadros com um perfil tão adequado quanto possível aos objetivos da Universidade
do Porto e/ou à licenciatura /plano curricular em questão:
O presente Protocolo visa o estabelecimento de uma relação de parceria entre as Partes, com vista ao
desenvolvimento de atividades conjuntas em prol da sensibilização do mando académico para a
importância do mundo do trabalho, através da promoção de atividades de empregabilidade.
As partes entendem, por via deste instrumento, documentar os contactos existentes entre ambas, de
forma a garantir a execução do projeto e a colaboração mutua;
E fomentar a aproximação entre o universo empresarial e a universidade, de forma a permitir uma
cada vez maior convergência entre a saída dos jovens do mundo académico e a entrada da vida
profissional.
É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas
CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Protocolo visa o estabelecimento de uma relação de parceria entre as Partes, com vista
ao desenvolvimento de atividades conjuntas em prol da sensibilização do mundo académico para a
importância da empregabilidade.

CLÁUSULA SEGUNDA

Para efeito da cláusula anterior, a colaboração assenta nas seguintes ações:a)

Divulgação, pela segunda outorgante, dos projetos criados pela primeira;

b) Acolhimento sem custos, pela segunda outorgante, de candidatos selecionados pelas partes;
c)

Apoio mútuo nas matérias relacionadas com as divulgações de oportunidades de estágios e
empregos;

d) Divulgação, pela primeira outorgante dos projetos Finicia e Gabinete Microcrédito, dinamizados
pelo Município de Viana do Castelo, junto da comunidade escolar.
CLÁUSULA TERCEIRA

As partes outorgantes indicam, desde já, os seguintes representantes no grupo de trabalho:
•

Município de Viana do Castelo - Dr. Luís Moura Serra

•

Universidade do Porto - Prof. Manuel Fontes de Carvalho e Dr. Albino Oliveira

Para efeitos de execução das ações previstas na cláusula anterior.
CLÁUSULA QUARTA

1. Salvo quando a importância da mensagem não requeira forma especial, as comunicações entre
as Partes serão desejavelmente efetuadas por escrito, e dirigidas a para os seguintes contactos:

a)

Município de Viana do Castelo
A/C: Luís Moura Serra
Passeio das Mordomas da Romaria
4904-877 Viana do Castelo
Endereço de correio eletrónico: lse rra@cm-viana-caste lo.pt

b)

Universidade do Porto
A/C: Prof. Manuel Fontes de Carvalho e Dr. Albino Oliveira
Praça Gomes Teixeira
PT 4099-002 Porto
Endereço de correio eletrónico: empregabilidade@rei.up .pt

2.

As Partes informar-se-ão mutuamente sobre qualquer alteração dos contactos referidos no
número anterior."
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Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de
membros em efetividade de fu nções. ( 16) PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE

O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO E CONSELHO PORTUGUÊS PARA A PAZ
E COOPERAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou retirar o presente ponto da ordem
de trabalhos. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
( 17)

totalidade de membros em efetividade de funções.

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
04070102 foi reforçada para acomodar novos protocolos .. As rubricas de coesão
territorial foram reforçadas para acomodar novos protocolos.
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÂNICA

ECONÓMICA

02
0201
01
0103
010303
010309
01030901
02
0202
020213
020220
020224
020225
04
0405
040501
04050102
0405010208
06
0602
060203
06020301
08
0805
080S01
08050108
09
0908
090802
0202
01
0103
010309
01030901

DESCRIÇÃO
CAMARA M UNICIPAL
PRESIDENCIA
DESPESAS COM O PESSOAL
SEGURANÇA SOCIAL
SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS EJOVENS
SEGUROS
SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
OUTROS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS RESTITUIÇÕES
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
OUTROS
ATIVOS FINANCEIROS
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
soe. QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO GERAL
DESPESAS COM O PESSOAL
SEGURANÇA SOCIAL
SEGUROS
SEGUROS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROF.

DOTAÇÃO
ANTERJOR

DESPESA
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
INSCRIÇÕES
DIMINUIÇÕES
ANULAÇÕES
REFORÇOS

DOTAÇÃO
SEGUINTE

lS.000,00

1.500,00

0,00

16.500,00

115.000,00

0,00

5.000,00

110.000,00

11.500,00
. 83.000,00
300.000,00
377.718,25

500,00
6.000,00
25.000,00
5.000,00

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

U .000,00
89.000,00
325.000,00
382.718,25

•'

1.210.089,47

7.500,00

0,00

1.217.589,47

121.600,00

S0.500,00

0,00

172.100,00

7.000,00

0,00

1.000,00

6.000,00

2.374.864,00

0,00

30.000,00

2.344.864,00

16.000,00

4.000,00

0,00

20.000,00

02
0202
020201
02020109
020205
020209
02020902
020210
02021009
020215
020225
06
0602
060203
0602030S
0203
01
0101
010115
0103
010309
01030901
02
0201
020121
0202
020203
020208
020209
02020901
02020909
020216
020218
020220
020222
02022S
04
040S
040501
040S0102
040S01020S
0407
040701 .
04070102
04070104
07
0701
070103
07010302
0701030202
0701030209
0701030S
070104
07010406
070110
07011002
0204
01
0102
010204
02
0201
020121
0202
020203
020215
020216
07
0701
07011S
07011S01
0703
070303
07030308
0703030802
020S

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
ENCARGOS DE INSTALAÇÕES
OUTROS
LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
COMUNICAÇÕES
CORREIOS
TRANSPORTES
OUTROS
FORMAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS
DEPART. EDUCAÇÃO,CULTURA EQUALIDADE DE VIDA
DESPESAS COM O PESSOAL
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
REMUNERAÇÕES DOENÇA MATERNIDADE/PATERNIDADE
SEGURANÇA SOCIAL
SEGUROS
SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS
PROF.
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DE BENS
LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
COMUNICAÇÕES
TELEFONES
OUTROS
SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
OUTROSTRABALHOS ESPECIALIZADOS
SERVIÇOS DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
PESSOAL AUXILIAR
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FINS DESPORTIVOS
FINS SOCIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EDIFÍCIOS
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
MUSEUS
OUTROS
ESCOLAS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
EQUIPAMENTO BÁSICO
OUTRO
DEPARTAMENTO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E
AMBIENTE
DESPESAS COM O PESSOAL
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS
AJUDAS DE CUSTO
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO OE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DE BENS
FORMAÇÃO
SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS
ESTUDOS E PROJETOS
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
VIAÇÃO RURAL
REDE VIÁRIA MUNICIPAL · OBRAS
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAi;AO

1.000,00
1.000,00

0,00

º·ºº

1.000,00
1.000,00

º·ºº
º·ºº

66.000,00

5.200,00

º·ºº

71.200,00

3.000,00
44.500,00
278.286,14

º·ºº

1.000,00

700,00
5.000,00

º·ºº
º·ºº

2.000,00
45.200,00
283.286,14

19.000,00

3.000,00

º·ºº

22.000,00

33.000,00

5.000,00

º·ºº

38.000,00

2.S00,00

10.000,00

º·ºº

12.SOO,OO

192.000,00

3.021,17

195.021,17

111.390,00
153.700,00

5.000,00
1.000,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

5.000,00
4.000,00
14.000,00
109.000,00
447.700,00
29.000,00
l .S42.718,27

º·ºº
º·ºº

0,00
500,00
4.000,00
0,00
9.000,00

3.000,00
2.000,00
2.500,00

2.000,00
2.000,00
11.500,00
109.SOO,OO
4Sl.700,00
26.000,00
1.551.718,27

203.250,00

0,00

20.000,00

183.250,00

810.000,00
623.500,00

27.500,00
0,00

3.000,00

º·ºº

837.500,00
620.SOO,OO

112.500,00
1.099.400,00
858.276,67

600,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

3.000,00

116.390,00
154.700,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

lS.478,00
1.000,00

º·ºº

113.100,00
1.083.922,00
8S7.276,67

2.207,S3

38S.949,14

192.600,00

1.600,00

0,00

194.200,00

4.500,00

500,00

0,00

S.000,00

5S.OOO,OO

2.000,00

S.7.000,00

lS.000,00
400,00
l.S00,00

3.000,00
600,00

º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

1.000,00

soo.oo

229.220,00

0,00

2.000,00

227.220,00

1.000,00

0,00

1.000,00

º·ºº

388.156,67

18.000,00
1.000.00
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7
01
0103
010309
01030901
02
0201
020112
020121
0202
020202
020212
02021201
07
0701
070103
07010301
0701030199
070104
07010402
07010407
07010413
0703
070303
07030301
07030308
0703030802
07030313

DESPESAS COM O PESSOAL
SEGURANÇA SOCIAL
SEGUROS
SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS
PROF.
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATERIAL OE TRANSPORTE- PEÇAS
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
LIMPEZA E HIGIENE
SEGUROS
EDIFICIOS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EOIFICIOS
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
OUTROS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ÁGUA
OUTROS
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES
VIAÇÃO RURAL
REDE VIÁRIA MUNICIPAL - OBRAS
OUTROS

2.000,00

S.000,00

0,00

7.000,00

82.610,00
91.000,00

S.000,00
S.000,00

0,00

87.610,00
96.000,00

2.000,00

0,00

2.000.00

o.ao

37.000,00

10.000,00

o.ao

47.000,00

1.384.035,46

º·ºº

28.391,64

1.3SS.643,82

S.000,00
S.000,00
3.334.498, 72

0,00
0,00

o.ao

S.000,00
4.000,00
22.407,50

1.000,00
3.312.091,22

l .832.2S8,37

o.ao

S3.797,78

1. 778.460,59

881.000,00
1.049.3!0,00
20.988.582,02

º·ºº
o.ao

1.000,00
438,72
212.221,17
44.'SOO,OO
167.721,17

880.000,00
1.048.871,28
20.988.582,02

212.221,17
210.021,17
2.200,00

º·ºº

º·ºº

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. (18) RATIFICAÇÃO DE

DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35°
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar os despachos proferidos em 26 de
Outubro corrente e que seguidamente se h·ai1screvem:- 1. DESPACHO -

"RECRUTAMENTO

EXCECIONAL DE TRABALHADORES PARA OCUPAÇÃO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO DO MAPA DE

PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

RECRUTAMENTO" -

CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE

Considerando ser necessário renovar a autorização concedida pela

Assembleia Municipal em 28 de Novembro de 2014, para "Recrutamento excecional de
trabalhadores para ocupação de vários postos de trabalho do mapa de pessoal da Câmara
Municipal de Viana do Castelo - Constituição de reservas de recrutamento", dado ter já

decorrido o prazo de seis meses previsto no n2 4 do artigo 642 da LOE/2015; Considerando
que está designado o dia 6 de Novembro, próximo futuro, para a realização da sessão
ordinária da Assembleia Municipal, e a próxima reunião camarária ter lugar no dia 28 do
corrente mês de Outubro; Resolvo, nos termos e ao abrigo do disposto no n2 3 do artigo 352
da Lei n2 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o pedido de autorização que se anexa.". 2.
DESPACHO - PROCEDIMENTO CONCURSAL DOS SMSBVC -

RECRUTAMENTO" -

CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS DE

Considerando ser necessário renovar a autorização concedida pela

Assembleia Municipal em 9 de Fevereiro de 2015, para "Procedimento concursal dos SMSBVC
- Constituição de reservas de Recrutamento", dado ter já decorrido o prazo de seis meses
previsto no n2 4 do artigo 642 da LOE/2015; Considerando que está designado o dia 6 de
Novembro, próximo futuro, para a realização da sessão ordinária da Assembleia Munic.ipal,

e

a próxima reunião camarária ter lugar no dia 28 do corrente mês de Outubro; Resolvo, nos
termos e ao abrigo do disposto no n2 3 do artigo 352 da lei n2 75/2013, de 12 de setembro,
aprovar a deliberação do conselho de administração dos SMSB que se anexa. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. ( 19) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO

PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção
aberto ao público, tendo-se registado a intervenção de Pires Viana que aludiu aos
seguintes assuntos:- 1.

OBELISCO DA PRAIA DO CABEDELO -

Alertou a Câmara

Municipal para o facto de no decorrer das obras recentemente realizadas na praia do
Cabedelo ter desaparecido um elemento escultórico que lá havia sido colocado há
dezenas de anos e que assinalava a inauguração da obra da rotunda e parque de
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estacionamento primitivos. 2.

PRAIA DO RODANHO -

Chamou a atenção para a

necessidade de realização de obras de reparação do passadiço velho. 3. CICLOVIA DA
FRENTE MARÍTIMA SUL -

Advertiu mais uma vez para os erros de conceção e de

implantação do projeto da ciclovia que percorre a frente marítima entre a praia do
Rodanho e a praia do Cabedelo. 4. OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAIA DO CABEDELO
- Disse que no ultimo fim de semana e com a verificação da praia mar de aguas vivas
pode confirmar que cerca de 180 metros da ciclovia ficaram emersos, circunstância
para a qual já tinha chamado a a tenção em anteriores reuniões camarárias e que veio
demonstrar os erros cometidos na elaboração do projeto ou na execução da obra. (20)

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nostermosdonúmero3doartigo57º 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 presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. E, nada mais havendo a h·atar, o Presidente da Câmara, pelas
dezanove horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a
presente acta.

