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ACTA DA REUNIÃO DA

MUNICIPAL

DE

C~

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
21 DE JANEIRO DE 2016:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e um dias do mês de Janeiro do ano
dois mil e dezasseis, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a
Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Vice Presidente da Câmara
e com a presença dos Vereadores Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim
Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Francisco Manuel Marques
Franco, Helena Cristina Mendes Marques e Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou
a Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Hirondina Machado. E,
tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Vice Presidente da Câmara
declarou aberta a reunião pelas quinze horas registando-se a falta do Presidente da
Câmara por se encontrar doente e do Vereador Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves
Teixeira. PERÍODO DE ANTFS DA ORDEM DO DIA:- O Vice Presidente da Camara
solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem inscrever-se para usar
da palavra no período de antes da ordem do dia, tendo alertado para o facto de nos
termos legais este período ter a duração máxima de 60 minutos. INTERVENÇÃO DO

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

No dia 7

de Janeiro, O Executivo Municipal recebeu a tradicional visita do Grupo de Janeiras do Sport Clube
Vianense o qual, veio apresentar cumprimentos e votos de Bom Ano. O Preside.nte da Câmara esteve

no passado dia 8 de janeiro, a convite do Primeiro Ministro, presente em Lisboa no Mosteiro dos
Jerónimos na Cerimónia Comemorativa do 30º Aniversário da entrada de Portugal nas Comunidades
Europeias. No dia 11 de Janeiro, o Presidente da Câmara esteve participou na conferência de Vila Nova
de Gaia "As Vias do Noroeste", dedicada aos transportes e promovida pela Câmara Municipal de Gaia.
De tarde, o Presidente esteve presente na reunião do Conselho de Concertação Territorial, que contou
com a presença de vários membros do governo. No dia 13 de Janeiro, o Presidente da Câmara esteve
presente na sessão comemorativa do aniversário da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viana
do Castelo e à noite no Aniversário da Casa dos Rapazes. No dia 15 de Janeiro, o Presidente da Câmara,
enquanto Presidente da CIM Alto Minho, esteve presente na reunião do Conselho Consultivo do
Tribunal da Comarca de Viana do Castelo. A 18.!! Meia Maratona Manuela Machado realizou-se a 17
de janeiro, com a presença de milhares de atletas portugueses e espanhóis. Este evento integrou
também uma caminhada solidária a favor da Metamorfis. No 19 de janeiro, o Presidente da Câmara
participou na primeira reunião da avaliação externa do Agrupamento de Escolas de Santa ma ria Maior.
Neste dia, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o CEVAL - Confederação Empresarial do Alto
Minho assinaram um protocolo de cooperação para potenciar o desenvolvimento empresarial e
empreendedor no Alto Minho e a apoiar as empresas no seu processo de criação, crescimento e/ou
internacionalização. No dia 20 de janeiro, dia da elevação de Viana do Castelo a cidade, Câmara
Municipal de Viana do Castelo inaugurou uma nova rua no centro histórico da cidade, três décadas
depois de ter sido projetada no âmbito do Plano de Pormenor de S. Bento. Integrada na política de
regeneração urbana do Município, a abertura da Rua Arquiteto José Fernandes Martins integrou as
Comemorações do Aniversário de Elevação de Viana do Castelo a cidade. Também, integrada nestas
comemorações, o Presidente da Câmara procedeu à inauguração da exposição "Foto Roriz Evocações, Paisagens e Fotografias". Nesta cerimónia procedeu-se ao ato de doação do espólio do
fotógrafo Joaquim Roriz à Câmara Municipal, de mais de dez mil fotografias, no Museu do Traje.
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Durante a noite o Teatro Municipal Sá de Miranda foi palco da sessão comemorativa dos 168

an~

elevação de Viana do Castelo a cidade, na qual 32 cidadãos e instituições receberão os títulos de
Cidadão de Honra, de Mérito e Instituição de Mérito, numa cerimónia onde o Presidente da Câmara
salientou o reconhecimento público pelas personalidades agraciadas, lembrando a história que levou

à elevação de Viana a Cidade. (a) Vítor Lemos.". 2. DIA DA CIDADE -ATRIBUIÇÃO DE TÍTULOS

HONORIFICOS - O Vice Presidente referiu-se à divulgação por parte do PSD dos

homenageados que os sociais-democratas propuseram para o Dia do Município,
criticando o ato e referindo que deixa uma nota e propõe a reflexão sobre a mesma. Este
ano, pela primeira vez, o PSD entendeu anunciar, em comunicado, os nomes propostos
por si, o que para o Executivo foi uma novidade, porque sempre tentamos preservar essa
informação, pois as pessoas nomeadas são escolhidas pelo órgão, sem interesse de saber
quais os partidos que propuseram os nomes. A Vereadora Ilda Figueiredo, corroborou
a posição do PS afirmando que foi feita uma reunião à porta fechada, para se chegar a
um consenso, com nomes propostos por todos os elementos do Executivo. Disse ainda
que alguns nomes vinham até do ano passado e que o objetivo foi chegar a uma posição
consensual, em nome de todo o Executivo. A Vereadora Helena Marques, disse que o
comunicado que informou os munícipes sobre os nomes propostos pelos sociaisdemocratas foi da concelhia, não dos vereadores do PSD. INTERVENÇÃO DA

VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo abordou os seguintes
assuntos:- 1.ATRIBUIÇÃO DE TÍTULO HONORÍFICOS - Lastimou a divulgação do PSD dos
nomes propostos por eles para serem homenageados, uma vez que o objetivo era chegar
a uma posição consensual. Todos tem direito a ter as suas opiniões e deviam expressa-

las no momento e local próprios e não nos órgãos de comunicação social tendo em conta
que era esse o acordo. 1. RUA DA BANDEIRA - Deu conhecimento de uma situação exposta
por um munícipe que adquiriu um imóvel pensando poder construir uma vez que se
muniu de todas as informações prévias com vista à reconstrução do imóvel. Agora é
confrontado com a informação de que não é possível, pelo que solicita que o processo
seja visto. O Vereador Luís Nobre prestou esclarecimentos relativamente à avaliação que
se faz ao processo. O requerente foi chamado a uma reunião e obtido um compromisso
com o intuito de proteger o interesse público municipal. Foi previsto um documento de
entendimento com as condições das partes e assinado pelas partes. A Vereadora Ilda
Figueiredo referiu que estranha que o munícipe não disponha da informação agora
prestada, solicitando o agendamento de uma reunião para perceber como se resolve o
problema. O Vereador Luís Nobre informou que os processos são decididos e revistos
em função do interesse público subjacente e o munícipe foi informado das condições de
realização do investimento. 2.

PLANO DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS -

Questionou sobre o motivo por que não foi implementado o plano. O Vereador Luís
Nobre informou que está em fase de implementação, tendo pedido a concessionária
mais 30 dias para implementar o serviço. A Vereadora Ilda Figueiredo referiu que
lamenta que o prazo de implementação não tenha sido cumprido e entende que o pedido
de prorrogação dever virá reunião de Câmara, tendo o Vereador Luís Nobre esclarecido
que o pedido de prorrogação não foi deferido pelo que a situação não se coloca. 3.
QUINTA DE MONSERRATE E RUA CIDADE DE RIOM -

Referiu que no Inverno fica um pantanal

originando muitos protestos pelos utilizadores, questionando para quando o inicio das
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obras. O Vice Presidente informou que a intervenção neste arruamento será
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este ano. 4. PARQUE DA CIDADE - Questionou se é nesta primavera que o parque da cidade
vai ser aberto ao público em geral. O Vice Presidente informou que o Parque da Cidade
efetuará este ano a sua abertura. 5.

PONTE EtFFEL -

Solicitou que a autarquia seja porta-

voz perante quem de direito, dos incómodos causados à população com o encerramento
da ponte de dois em dois anos. O Vereador Luís Nobre informou que há indicação da
necessidade de intervenção nas juntas de dilatação das curvas e contracurvas que
apresentam muita degradação. Contudo a intervenção será realizada em período
noturno. APRFBENTAÇÃO DE VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto
apresentou-se o Vereador Eduardo Teixeira. INTERVENÇÃO DA VEREADORA

HELENA MARQ~:- A Vereadora Helena Marques leu a declaração que seguidamente
se transcreve "DECLARAÇÃO - Os Vereadores do PSD esperam que o espírito democrático volte a
Viana do Castelo, exigindo desde já, um pedido de retratação do Eng.º José Maria Costa no que diz
respeito aos factos ocorridos na última reunião de camara, nomeadamente o insulto a uma vereadora
do PSD e as acusações infundadas a todos os vereadores do PSD. Caso o Sr. Presidente não dê este
passo para clarificar a sua atuação na última reunião, os vereadores declaram desde já, permanecer
nesta reunião sob protesto. Os vereadores tem ao longo deste mandato autárquico sido alvo de
sucessivos e constantes ataques, levados a cabo pelo Eng.º José Maria Costa. Desde insultos e ofensas
graves a acusações infundadas e até mesmo ridículas, os vereadores tem sido alvo de uma
perseguição que ultrapassa e muito as divergências políticas. Gostaríamos de destacar que as atitudes
da pessoa José Maria Costa, estão infelizmente a ser confundidas com as atitudes institucionais do
Presidente da Camara . Os representantes do nosso M unicípio devem ser cordiais, seguros de si e

respeitosos, para que os munícipes respeitem da mesma forma o órgão Camara Municipal. Os
vereadores, todos eles, tem tido posturas corretas, discussões acesas mas nunca, até à data de hoje,
utilizaram insultos e desrespeito como armas de arremesso politico. A única pessoa que faz da sua
atuação uma barricada de ataque é o Eng.º José Maria Costa, tornando cada reunião num ambiente
de guerra, atacando para não ser atacado, destratando para não ser desrespeitado. Na minha terra,
que por acaso é Viana do Castelo, diz-se que na política só se socorre destas atitudes quem tem falta
de argumentos para poder valer a sua razão ou, como na maioria dos casos, a falta dela. Os vereadores
do PSD lamentam profundamente que a pessoa que dirige o município desrespeite tantas vezes o
nome de Viana, desrespeite os seus colegas de executivo, desrespeite o público presente, os órgãos
de comunicação social e todos os vianenses em geral. Queremos por isso deixar bem claro que não
nos revemos na falta de educação, na falta de espirito democrático, nem tão pouco na linguagem
utilizada para criar narrativas. Fomos eleitos para defender o que consideramos ser melhor para Viana
e para os Vianenses e, na nossa atuação, nunca verão, aliás como nunca viram até agora, faltas de
respeito linguagem pouco própria, ou atitudes ditatoriais, para defender as nossas ideias. Se o
objetivo do Sr. Presidente é fazer com que ajamos como ele, jamais o vai atingir. Continuaremos
serenamente a defender o espírito democrático e o livre debate de ideias e, respeitamos
solenemente, a figura institucional do presidente de camara. (a) Eduardo Teixeira, Marques Franco e
Helena Marques.". O

Vereador Eduardo Teixeira a propósito desta declaração referiu que

o que se passou na última reunião de Câmara foi demonstrativo da má educação. O
insulto não dignifica o município de Viana do Castelo. Este é um órgão colegial que não
dispõe de informação das atividades desenvolvidas. INTERVENÇÃO DO VEREADOR

EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:1.ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS - Informou que o Presidente da Câmara lhe pediu

para
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informar dois elementos da sua homenagem, a família de Juvenal Peneda e Jorge
Mendes. A família de Juvenal Peneda esteve presente e Jorge Mendes informou que não
era possível estar presente por se encontrar na China, contudo fez-se representar por
algum muito próximo fazendo questão de dizer que se sentiu muito honrado com a
distinção, agradecendo a mesma e projetando uma visita ao município na qualidade de
cidadão de honra. Entende que o regulamento de atribuição de títulos honoríficos não
está a ser cumprido, uma vez que as entidades não tiveram conhecimento que podiam
propor nomes. O Vice Presidente voltou a frisar que o que manifestou estranheza foi o
facto de o PSD chamar a si alguns nomes homenageados e que não é essa a tradição.
Disse ainda que o receio que tem é que este tipo de incidente promova a partidarização
de algo que sempre foi votado por unanimidade e que esta publicitação partidária dos
nomes pode ser um caminho perigoso. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de
trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:-

(01) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo
Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA-APOIOS ÀS JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA - Nos termos da

Lei n275/ 2013 de

12 de Setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de
2014 e no espírito da colaboração técnico-financeira que o Município de Viana do Castelo vem
desenvolvendo com as Juntas de Freguesia, propõe-se a atribuição de um conjunto de apoios para a
execução de obras. A Câmara Municipal propõe-se transferir os seguintes meios financeiros para as
freguesias, de acordo com o acompanhamento dos projetos e estimativas orçamentais relativos aos
empreendimentos. As transferências de verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em

2016 para as freguesias serão efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços
Técnicos Municipais:

Juntas de Freguesia

Montante
(euros)

Designação Obra

3.500

Rua Paço - Bermas/Valetas/Passeios

Mujães

4.300
2.000

Calçada de Marussos -Águas Pluviais
Reparação Carrinha

U.F. Nogueira/Vilar/Meixedo
Afife

10.000
9.000

Muro Suporte - Meixedo - Sr.~ Rocha
Passeio Rua Pedro Homem Melo

Vila Punhe

12.000

Rua Picoto

Areosa
U.F. Geraz Lima/Deão

10.450
20.000

Pavimentações Várias Ruas
1~ Fase Alargamentos e Rotunda

Total

e Rua Citânia de Roques

Número de
Compromisso

322
323
324
325
326
327
328
329

71.250

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara
e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (02) APOIO ÀS JUNTAS

E UNIÕES DE FREGUESIA PARA MELHORAMENTO, REQUALIFICAÇÃO DE
ESPAÇOS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE INERTES:- Pelo Vice Presidente da Câmara
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO AsJuNTAS
E UNIÕES DE FREGUESIA PARA MELHORAMENTO, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE

INERTES -

Considerando que, no interesse da promoção da coesão territorial e do desenvolvimento

local, a Lei nº 75/2013 prevê:- a) O alargamento das atribuições e competências das freguesias; b)
Aprofundamento da capacidade de intervenção da Junta de Freguesia; c) Melhoria e desenvolvimento
dos serviços públicos de proximidade prestados pelas freguesias às populações; d) Promoção de
ganhos de escala, de eficiência e da massa crítica nas autarquias locais; Considerando que o novo
quadro legal prevê a existência de novas competências da Junta de Freguesia, designadamente, entre
outras, no que respeita (art.º 16 da Lei nº 75/2013) à:- a) Promoção e execução de projetos de
intervenção comunitária e iniciativas de ação social; b) Emissão de parecer sobre a denominação das
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ruas e praças das localidades e povoações; c) Conservação, gestão e limpeza de balneários, lavadouros
e sanitários públicos; d) Gestão e manutenção de parques infantis, chafarizes e fontanários; e)
Colocação e manutenção de placas toponímicas; f) Conservação e reparação de sinalização vertical
não iluminada instalada nas vias municipais; g) Manutenção e conservação de pavimentos pedonais;
h) Competências de controlo prévio, no caso dos arrumadores de automóveis, da venda ambulante

de lotarias ou das atividades ruidosas. Considerando que competirá à Câmara Municipal apoiar as
freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses da população, uma vez
que o alargamento das suas competências materiais previstas no art2 16!! da Lei n2 75/2013, não é
acompanhada da suficiente dotação de recursos que permitam a realização da sua atividade
garantindo a prossecução e manutenção do serviço público e considerando que o Pl'ano de Atividades
do Município, prevê, por sua vez, que a Câmara Municipal apoie as juntas e uniões de freguesia nos
seguintes âmbitos:Centros Cívicos - Arranjos Exteriores;
Sedes de Junta de freguesia;
Instalações Desportivas;
Equipamentos, maquinaria e material de transporte;
Cemitérios - Capelas Mortuárias;
Rede Viária;
Requalificação de espaços públicos;
Proteção Civil;
Modernização Administrativa - formação;
Aquisição de inertes;
Parques Infantis;
Apoios sociais; e
Apoios culturais.

Face ao exposto e como forma de apoio ao melhoramento, requalificação de espaços públicos e
aquisição de inertes pelas Juntas e Uniões de Freguesia, a Câmara Municipal assegurará a
transferência de recursos financeiros constantes dos mapas anexos. Para o efeito, as Juntas de
Freguesia deverão apresentar, anualmente, os comprovativos das despesas efetuadas, quanto aos
apoios regulares a fazer trimestralmente ou em duodécimos, e, relativamente aos subsídios atribuídos
para execução de obras, as respetivas transferências serão feitas mediante a elaboração e entrega de
competentes autos de medição efetuados pelos técnicos municipais. Será celebrado um acordo com

cada uma das freguesias, com o compromisso financeiro n2 334/2016, para melhoramentos e
materiais, relativamente ao apoio deliberado, para formalizar os direitos e obrigações de cada uma
das partes outorgantes. Assim, proponho que seja aprovada a presente proposta de apoio às Juntas
de Freguesias do concelho de Viana do Castelo para salvaguarda dos interesses próprias das
populações, conforme Regulamento sobre as formas de apoio às juntas de freguesia no exercício das
suas competências próprias, aprovado na Assembleia Municipal de 26 de Fevereiro de 2014 .

Mapa Financeiro - Ano 2016
Melhoramentos 2016

Materiais 2016

Junta de Freguesia
Anual
Afife
Alvarães
Amonde
Carreço
Castelo Neiva
Chafé
Freixieiro Soutelo
Lanheses
Montaria
Mujães
Outeiro
Perre
Santa Marta Portuzelo
São Romão Neiva
UF Barroselas e Carvoeiro
UF Cardielos e Serreleis
UF Geraz Lima e Deão
UF Mazarefes e Vila Fria
UF Nogueira, Meixedo e Vilar Murteda
UF Subportela, Deocriste e Portela Susã
UF Torre e Vila Mou
UF Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela
Areosa
Darque
Vila Franca
Vila Nova Anha
Vila Punhe
TOTAL

Mensal

Anual

Mensal

23.468,20€
26.665,09 €
20.530,38 €
22.554,10€
34.021,85 €
24.128,11 €
21.713,33 €
25.658,12 €
21.292,94€
22.998,93 €
22.084,84€
30.468,13 €
34.706,21 €
24.431,29€
61.141,55 €
47.474,10 €
95.955,17 €
43.499,98 €
66.144,23 €
65.614,15 €
47.870,04 €
103.145,87 €
37.145,03 €
44.076,91€
24.211,21 €
34.784,42 €
27.544,97 €

1.955,68€
2.222,09 €
1.710,87 €
1.879,51 €
2.835,15 €
2.010,68 €
1.809,44 €
2.138,18 €
1.774,41 €
1.916,58 €
1.840,40 €
2.539,01 €
2.892,18 €
2.035,94 €
5.095,13€
3.956,18 €
7.996,26€
3.625,00€
5.512,02 €
5.467,85 €
3.989,17 €
8.595,49€
3.095,42€
3.673,08€
2.017,60 €
2.898,70€
2.295,41 €

5.404,32 €
6.140,52€
4.727,88€
5.193,84€
7.834,68 €
5.556,36 €
5.000,28 €
5.908,68€
4.903,44 €
5.296,32 €
5.085,84€
7.016,40 €
7.992,36 €
5.626,20€
13.959,96€
10.932,60€
22.097,16 €
10.017,48 €
15.231,96 €
15.110,04 €
11.023,68 €
23.753,04 €
8.553,96€
10.150,20 €
5.575,44 €
8.010,36 €
6.343,20€

450,36€
511,71 €
393,99€
432,82 €
652,89€
463,03 €
416,69€
492,39€
408,62€
441,36 €
423,82 €
584,70 €
666,03 €
468,85 €
1.163,33 €
911,05 €
1.841,43 €
834,79€
1.269,33 €
1.259,17 €
918,64€
1.979,42 €
712,83 €
845,85 €
464,62 €
667,53 €
528,60€

1.053.329,16 €

87.777,43€

242.446,20 €

20.203,85€

(a) Vítor Lemos.". O Vereador Eduardo Teixeira referiu que nada tem a opor

relativamente à transferência de verbas para as freguesias, propondo a reflexão pela
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vinda à reunião de câmara sistematicamente este tipo de apoios. Numa ótica de
planeamento este comportamento não tem muito sentido, questionando porque só se
afeta 2% e depois vem apoios pontuais e casuísticos que não abonam a favor de um
exercício de planeamento. Concluiu dizendo que deve haver regras e transferência de
meios de uma forma planeada e transparente. O Vice Presidente esclareceu que a
proposta apresentada apenas contempla pequenas obras a executar pelas Juntas de
Freguesia sendo que as grande obras são feitas ou pelo município ou através de
transferência para cada freguesia conforme projeto aprovado. A Vereadora Ilda
Figueiredo referiu entender ser necessário haver um quadro de transferência claro,
com princípios. Deve haver uma negociação com os interessados e, sendo-o,
correspondente a um quadro geral. Admite que os projetos fogem desse quadro e são
votados pontualmente, referindo que irá votar favoravelmente a proposta
apresentada no pressuposto de que corresponde a uma negociação. A Câmara
Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (03) ATRIBUIÇÃO DO TOPÓNIMO

MAESTRO JOSÉ PEDRO:- Pelo Vice Presidente da Câmara foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO MAESTRO JOSÉ PEDRO- o
Maestro José Pedro, figura incontornável do panorama artístico vianense, nasceu na Rua da Bandeira
em Viana do Castelo, a 18 de Junho de 1920, tendo iniciado a sua atividade musical os oito anos,
tocando flautim na Banda de Música do Orfanato e Oficinas de S. José de Viana do Castelo. Com 29

anos de idade, José Pedro assumiu a direção artística da Banda de Música do Orfanato e Oficinas de
S. José, durante seis anos, fazendo com que esta Filarmónica atingisse elevado nível artístico, tendo
sido considerada pela crítica da época, a melhor Banda de Música do Alto Minho e uma das melhores
Bandas de Música do Norte do país. O seu percurso marcou a formação musical na cidade e no
concelho, rea lçando- se, também, a organização, ensaio e montagem de vários espetáculos de teatro,
orquestras ligeiras, orfeões e marchas populares. A continuidade da sua obra é evidente na relevância
da formação musical de excelência em Viana do Castelo da Fundação de Cultura Juvenil Maestro José
Pedro que comemorou em 2015 o seu 40!! Aniversário. Pese embora, a necessidade de transformação
da Fundação Maestro José por imposição legal, com o apoio do Município de Viana do Castelo foi
possível manter o espírito e o trabalho meritório desta Escola de Música através da criação da
Associação ZEPAM, que persegue os mesmos objetivos e fica com o legado do Maestro José Pedro,
continuando a desenvolver o ensino e a formação musical. Assim, como justa homenagem e para
relevar o trabalho do Maestro José Pedro, venho propor que seja atribuído o seu nome a parte do
Largo Vasco da Gama, onde se situa o edifício onde funciona a Escola de Música, com as seguintes
confrontações, bem como proposta dos novos limites dos arruamentos na sequência da criação do
novo topónimo "largo Maestro José Pedro":
Topónimo
Largo Maestro José Pedro
Largo Vasco da Gama
Rua dos Manjovos
Rua de Santa Clara

Confrontações
A Norte a "Rua de Santa Clara", a Sul a "Alameda João Alves Cerqueira", a
Nascente a "Rua dos Manjovos" e a Poente o "Largo Vasco da Gama"
A Sul a "Alameda João Alves Cerqueira", a Nascente o "Largo Maestro José
Pedro" e a Poente a "Rua de Olivença" e "Largo Amadeu Costa"
A Nascente a "Avenida dos Combatentes da Grande Guerra" e a Poente o"
Largo Maestro José Pedro"
A Norte "Rua Manuel Espregueira" e a Sul o "Largo Maestro José Pedro"

Face á alteração dos limites da Rua dos Manjovos, os números de polícia 42, 43 e 45 do Largo vasco
da Gama, passam a ser respetivamente, os números de polícia 92, 90 e 88 da Rua dos Manjovos.
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(a) Vítor Lemos.". O Vereador Eduardo Teixeira referiu que a Assembleia de Freguesia não

se pronunciou nem a Comissão de Toponímia o que na sua opinião é irregular. Disse
ainda que não concorda com o Largo Vasco da Gama ficar confinado a uma pequena
parte, referindo contudo que concorda que o maestro José Pedro deve ter o seu nome na
cidade, mas que o local parece ser desequilibrado. Referiu por ultimo que o PSD se irá
abster por entender que devia haver uma outra rua que se pudesse atribuir esta
designação, lamentando que o Largo Vasco da Gama fique confinado a 1/10 da sua
actual configuração. A Vereadora Ilda Figueiredo disse que a lei determina a audição da
Junta de Freguesia o que foi feito. Entende que não nos devemos ater a estas
considerações e avançar na nova designação. A Câmara Municipal deliberou aprovar a
transcrita proposta e ao abrigo da competência prevista na alínea ss) do número 1 do

artigo 33° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a transcrita designação toporumica
que obteve o necessário parecer favorável da respectiva junta de freguesia. Esta
deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e
Ilda Figueiredo e a abstenção dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e
Helena Marques. (04) TOLERÂNCIAS DE PONTO - 2016:- Pela Vereadora Ana
Margarida Silva foi apresentada a proposta que

seguidament~

se transcreve:-

"PROPOSTA - TOLERÂNCIAS OE PONTO 2016 - De acordo com o art.º 241.º do Código do Trabalho,
devem os colaboradores proceder à marcação das suas férias até ao dia 15 de Abril. Para que todos
saibam antecipadamente as tolerâncias a conceder ao longo do ano de 2016 e possam agendar as
férias em consonância com aquefas, proponho que seja concedida tolerância de ponto aos
trabalhadores municipais, incluindo os dos Serviços Municipalizados:

q- No dia 9 de fevereiro, terça-feira de Carnaval;
q- Na tarde do dia 24 de março, quinta-feira Santa, e no dia 28 de março, segunda-feira de Páscoa;
q _ Na tarde do dia 19 de agosto, sexta-feira das festividades da Romaria da Senhora O' Agonia;

q- Na tarde do dia 23 de dezembro.
No que diz respeito às três tarde concedidas, deverão os serviços que impliquem receita ou despesa
encerrar às 12 horas e os restantes às 13 horas, com exceção do pessoal dos mercados e feiras e outro
pessoal que os membros da Câmara Municipal considerem necessário nas respetivas áreas de
atividade. Deve, ainda, nos 5 casos identificados, ressalvar-se os piquetes ou outras providências
consideradas indispensáveis, mantendo-se, também, em funcionamento, o Cemitério Municipal.
Nesta sequência, propõe-se ainda que, sem prejuízo da continuidade e qualidade dos serviços a
prestar, os dirigentes máximos promovam a dispensa, em dia ou dias a fixar oportunamente, do dever
de assiduidade dos funcionários e agentes dos serviços que, por razões de interesse público, devem
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manter-se em funcionamento naqueles períodos. O Município acredita que, desta forma, está
também a contribuir para a dinamização do Centro Histórico, e consecutivo incremento do comércio
local, para além da atratividade turística que as referidas épocas do ano já por si suscitam. (a) Ana
Margarida Silva .".

A Vereadora Ilda Figueiredo propôs que também fosse considerada a

tarde do dia 30 de Dezembro o que não foi acolhido. A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Vice Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e
Ilda Figueiredo. (OS) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE - UTILIDADE

PÚBLICA:- Pelo Vice Presidente foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DARQUENSE- UTILIDADE PÚBLICA- A Associação
Desportiva Darquense foi fundada a 11 de Outubro de 1975 com o intuito de promover e desenvolver
a prática desportiva nomeadamente o Futebol, Futsal e Atletismo. Atualmente tem 400 associados.
Ao longo destes 40 anos de profícua atividade, tem organizado e participado em variadíssimas
competições de Futebol quer de futebol sénior, quer essencialmente de futebol de formação. No
Futsa l tem participado em compet ições distritais nos escalões de seniores femininas. No Atletismo,
tem participado em variadíssimas competições nos escalões de formação. O intenso trabalho com os
jovens at letas da Vila de Darque e localidades adj acentes, têm permitido que cent enas de crianças e
jovens pratiquem desporto, sendo a coletividade mais representativa desta Vila, na prática desportiva.
Para além da atividade desportiva, desenvolve atividades de cariz social, convívios para os seus
associados e população Darquense. Deste a sua origem, a Associação Desportiva Darquense, tem
colaborado com as mais diversas coletividades (locais, nacionais e internacionais), na dinamização de
ações desportivas. É inegavelmente uma peça primordial no desenvolvimento de Vila de Darque, com
a sua ação contínua em prol dos seus habitantes e com relevância ao nível do concelho. Tem sido

objetivo desta coletividade, melhorar continuamente as suas infraestruturas desportivas, assim em
2009, colocou um piso sintético no campo de jogos. Nestes últimos anos, realizaram intervenções nos
balneários e arranjos exteriores nos espaços contiguo-os ao Estádio. Por estas razões, a Associação
Desportiva Darquense merece o estímulo e grato apoio de todos os Vianenses. Assim, proponho que
se deve dar parecer positivo à Associação Desportiva Darquense, para a candidatura ao Estatuto de
Utilidade Pública tendo por base o Decreto-Lei nº 460/77 de 7 de Novembro. (a) Vítor Lemos.".

A

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

VEREADOR:- Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se o Vereador Eduardo
Teixeira. (06) VENCER A IDADE COM SAÚDE 2015/2016 - APOIO ÀS JUNTAS

DE FREGUESIA:- Pelo Vice Presidente foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:-

"PROPOSTA-VENCER A IDADE COM SAÚDE 2015/2016 - APOIO ÀS JUNTAS FREGUESIA-

A Câmara Municipal de Viana do Castelo tem como principal objetivo proporcionar a toda a população
sénior do concelho, a partir dos 60 anos de idade, um programa de atividades lúdico-desportivas,
devidamente programadas e orientadas, de natureza inclusiva, atividade e multilateral. Este programa
engloba um conjunto de atividades regulares, duas vezes por semana, consistindo uma na prática de
atividades gímnicas (Pavilhão) e outra na prática de atividades aquáticas (Hidroginástica). Estas
atividades lúdico-desportivas decorrem de segunda a sexta-feira, nos espaços definidos e têm a
duração de 45 minutos. Para melhor abrangência da atividade, a Câmara Municipal, com o intuito de
dar resposta a todos os inscritos do concelho, torna-se necessário o apoio no transporte pelas Juntas
de Freguesia. Assim, reconhecendo que esta atividade proporciona hábitos de vida saudável ao nível
etário acima referido, torna-se necessário o apoio de juntas de freguesia no transporte entre a
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residência e os equipamentos desportivos onde se realizam as atividades, proponho a atribuição dos
apoios abaixo indicados, no valor global de €20.937,30 (PAM 2002A22) referentes ao período de 16
de Novembro de 2015 e 30 de Junho de 2016:
JUNTAS E UNIÕES FREGUESIA
Alvarães
Castelo do Neiva
Chafé
Darque
Freixieiro de Soutelo
Geraz do lima (Sta. Maria, Santa Leocádia
e Moreira) e Deão
Lanheses
Nogueira/Meixedo/Vilar Murteda
Outeiro
Perre
Subportela/Deocriste/Portela Susã
Vila Nova de Anha

LOCAL DA ATIVIDADE
Piscina de Barroselas
Piscina de Barroselas
Piscina de Barroselas
Piscina do Atlântico
Piscina de Âncora

APOIO

Compromisso

2.442,00€
1.033,20€
2.250,00€
1.500,00€
1.110,60€

310
311
312
313
314

Piscina de Barroselas

1.080,00€

315

Piscina Frederico Pinheiro
Piscina Frederico Pinheiro
Piscina do Atlântico
Piscina do Atlântico
Piscina de Barroselas
Piscina de Barroselas

795,00€
5.955,00€
1.539,00€
1.125,00€
1.530,00
577,50€

316
317
318
319
320
321

(a) Vít or Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (07) APOIO À BENEFICIAÇÃO

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - TRANSFERÊNCIA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA
E APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - MEDIDA 2:- Pelo Vice Presidente foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA - APOIO À BENFICIAÇÃO
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - TRANSFERÊNCIA ÀS JUNTAS DE FREGUESIA E APOIO • ÀS ASSOCIAÇÕES
DESPORTIVAS - MEDIDA 2 -

No quadro do exercício das suas competências A Câmara Municipal

desenvolve uma polltica de apoio à construção/beneficiação e apetrechamento de equipamentos
desportivos, por parte de Juntas de Freguesia e de Clubes e Associações, sendo que o apoio às
associações está integrado no quadro geral de apoio ao Associativismo Desportivo- Medida 2. A
Câmara Municipal recebeu diversas solicitações de apoio, quer das Juntas de Freguesia, quer de
Associações Desportivas para proceder à execução de obras de beneficiação de instalações
existentes, bem como de reforço do seu apetrechamento. Analisados os mesmos e tendo presente a

necessidade de se aproveitar o período do "defeso desportivo" para a sua execução, de forma a
minimizar os constrangimentos causados, deixa-se à consideração superior a atribuição dos seguintes
apoios:

ASSOCIAÇÕES/CLUBES

OBRA

APOIO

Remodelação das infraestruturas elétricas
Associação Desportiva de
Chafé

dos balneários, conclusão e pintura dos
muros exteriores e requalificação dos dois
locais para colocação dos bancos suplentes

ACATE

Junta de Freguesia de Areosa

4ª e última fase de construção do Centro
Hípico
Obras

de

remodelação

Desportivo dos Cabeços

do

Parque

18.500€
(e/IVA
incluído)

Compromisso
ePAM

331
(2007A33)
332

49.200€

37.382,50€

(2007A33)
343
(2002A24)

A concretização destes apoios será feita através da celebração de protocolos específicos.

(a) Vítor Lemos.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e
Ilda Figueiredo e a abstenção dos Vereadores Marques Franco e Helena Marques.

(08) ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A JUNTA DE
FREGUESIA DE VILA DE PUNHE - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS
Nº 2 DAS NEVES:- Pelo Vice Presidente foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A JUNTA
DE FREGUESIA DE VILA DE PUNHE - REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS Nº 2 DAS NEVES - A Câmara

Municipal celebrou com a Junta de Freguesia de Vila De Punhe, em 18 de Fevereiro de 2013, um
protocolo de colaboração "Beneficiação das infraestruturas e arranjos envolventes do espaço
desportivo de Vila De Punhe", que incluiu a colocação de um relvado sintético. O valor do protocolo
celebrado de 147.500,00€, teve por base a proposta apresentada pela Junta de freguesia para a
realização dos referidos trabalhos. Tendo-se verificado contudo que, na referida proposta não foi
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mencionado o valor do IVA à taxa em vigor (8.850,00€), a que a empreitada, executada pela Junta de
Freguesia, estava sujeita e tendo-se verificado ainda a necessidade de execução de trabalhos
suplementares não previstos, no valor de 2.583,12€ (+1,5%), propõe-se:- Que o valor do apoio
atribuído pela Câmara Municipal à Junta de Freguesia de Vila de Punhe seja alterado de 147 .500,00€
para 158.786,91€ (mais 11.433,12€ - compromisso n!! 330 (PAM 2002A24). (a) Vítor Lemos." . A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da Câmara e os
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e Ilda Figueiredo
e a abstenção dos Vereadores Marques Franco e Helena Marques. (09) PROTOCOLO

AAAF- APOIO ÀS ATIVIDADES E ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA- COM JUNTA
DE FREGUESIA DE ALVARÃES:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA

PROTOCOLO
A Lei - Quadro da Educação Pré - Escolar (Lei nº 5/97 de 10 de Fevereiro) consagra este
nível educativo como a primeira etapa da educação básica, definindo o papel das famílias,
bem como o papel estratégico do Estado,
A componente letiva da Educação Pré - Escolar é uma valência gratuita, sendo que as

Atividades de Animação e Apoio à Família, AAAF , são comparticipadas pelos
pais/encarregados de educação e pelo Estado, de acordo com as respetivas condições sócio
económicas, sendo que, no corrente ano letivo, tais encargos são assumidos pelo município
no quadro das medidas de apoio às famílias e à natalidade.
Considerando que o Jardim-de-infância do Centro Escolar de Alvarães, tem em
funcionamento as A.A.A.F, dando resposta às necessidades sentidas pelas famílias;
Considerando que importa manter e alargar esta resposta às necessidades colocadas pelo
encerramento do JI do Centro de Bem Estar Infantil de Alvarães, de que resultou um
acréscimo da capacidade/frequência da educação pré-escolar, no C. Escolar de Alvarães,
em mais 25 lugares;

Considerando que a Junta de Freguesia de Alvarães mantem a disponibilidade para
colaborar na criação das condições para o desenvolvimento das Atividade de Animação e
Apoio à Família e reconhecendo-se a necessidade de desenvolver uma política de
cooperação na partilha de recursos, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a Junta de
Freguesia e o Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, representados, respetivamente ,
pelo Eng.º José Maria Costa, Sr. Fernando Martins e a Dr.ª Conceição Rabaçal acordam no
seguinte Protocolo de Colaboração:
Cláusula 1
Obrigações da Junta de Freguesia
1.A Junta de Freguesia de Alvarães compromete-se a disponibilizar os recursos humanos
a seguir discriminados, de enquadramento da A.A.A F. no respeito pelos documentos
orientadores do Ministério de Educação, durante o ano letivo de 2015/ 2016:
Q1 Animadora, para os períodos compreendidos entre as 12 e as 13,45he e 15,30 e as
18,30h; {4,45h/dia);
Q2 Assistentes Operacionais para os períodos compreendidos entre 7,40 e 8,55h
(2,5h/dia);
Q 1 Assistente Operacional para o período compreendido entre as 12 e as 13,45h
(1,45h/dia);
Q1 Assistente Operacional para o período entre as 15,30 e 18,30 (3h/dia);
Q 1 Assistente Operacional para o período compreendido entre as 15,30 e 17, 30h (2h/dia).
2.A Junta de Freguesia de Alvarães obriga-se a assegurar a disponibilização destes
recursos nos períodos letivos, de interrupção letiva definidos pelo MEC e nos períodos
compreendidos entre o final da atividade letiva, definida no calendário do MEC e o dia 29
de Julho de 2016 e desde 2 de Setembro até ao início da atividade letiva do novo ano
escolar, bem como pontualmente nas ausências da educadora titular de sala e no período
de almoço.
Cláusula li
A Câmara Municipal, obriga-se a transferir à Junta de Freguesia de Alvarães os encargos
relativos à disponibilização de pessoal disponibilizado pela Junta de freguesia em função da
nota de encargos, enviada mensalmente pela Junta de Freguesia, devidos pela
disponibilização dos serviços de uma animadora (técnica qualificada) e assistentes
operacionais, sendo os encargos relativos à animadora (4,5h/dia) calculados na permilagem
dos encargos do seu contrato com a Junta de Freguesia e os encargos dos serviços das
assistentes operacionais calculados com base no valor de 3,20€/hora.
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Cláusula Ili
Agrupamento de escolas de Monte da Ola
O Agrupamento de Escolas de Monte da Ola compromete-se nos termos da Lei, a proceder
à articulação e supervisão pedagógica das atividades desenvolvidas pela AAAF, através das
educadoras titulares do Jardim-de-infância do Centro Escolar de Alvarães, promovendo, para
o efeito, reuniões mensais.

Cláusula IV
Disposições finais
1. O presente protocolo é válido a partir do mês de Janeiro até 30 de Julho, sendo que os
encargos com a Animadora se reportam até 31 de agosto de 2016. O protocolo pode ser
renovado, para o ano letivo seguinte, se se mantiver o mesmo quadro de necessidades
desta oferta, ou ajustado em função da avaliação de necessidades que vier a ser feita
pelos outorgantes no início do novo ano letivo.
2. O presente protocolo poderá ser denunciado pelas partes, com a antecedência de 30 dias.
3. O não cumprimento do considerado nas cláusulas 1, li e Ili confere às partes o direito de

rescisão do presente Protocolo.

(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (10) PROTOCOLO AAAF-

APOIO ÀS ATIVIDADES E ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA COM CASA DO POVO
DE AFIFE:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA

PROTOCOLO
A Lei - Quadro da educação Pré - Escolar (lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro) consagra este
nível educativo como a primeira etapa da educação básica, definindo o papel participativo
das famílias, bem como o papel estratégico do Estado, das Autarquias e da iniciativa
particular, cooperativa e social.
A componente pedagógica da Educação Pré • Escolar é uma valência gratuita, sendo que as

Atividades de Animação e Apoio à Família, anteriormente comparticipadas pelos
pais/encarregados de educação e pelo Estado, de acordo com as respetivas condições sócio

económicas passaram, no ano letivo 2014.2015 a ser gratuitas, desde que justificadas,
através de declarações e horários de trabalho, emitidas pelas entidades patronais.
Considerando a impossibilidade de, desde do ano letivo de 2011/2012, manter em
funcionamento o Jardim de Infância de Freixieiro de Soutelo, tem sido necessário garantir às
crianças daquela freguesia, o acesso à frequência da Educação Pré- Escolar.
Considerando a existência de um Jardim-de-Infância, da rede solidária - Solidariedade Social
(IPSS), a funcionar nas instalações da Casa do Povo de Afife, com capacidade para acolher
as crianças de Freixieiro de Soutelo e reconhecendo-se a necessidade de desenvolver uma
política de partilha, racionalização/otimização de recursos, a Câmara Municipal de Viana do
Castelo e a Direção da Casa do Povo de Afife, representados pelo Eng.º José Maria Costa e
o Sr. Arlindo Manuel Sobral Ribeiro, respetivamente, acordam no seguinte Protocolo de
Colaboração:
Cláusula 1
Obrigações da Casa de Povo de Afife
1.A Casa de Povo de Afife, obriga-se a disponibilizar instalações adequadas e a desenvolver
as Atividades de Animação e Apoio à Família para as crianças que tenham necessidades
de utilização, durante o tempo letivo e durante as interrupções letivas (7.30h -18.30h) Natal, Carnaval, Páscoa e período complementar de Julho.
2.A Casa do Povo de Afife, obriga-se a disponibilizar recursos humanos qualificados animadores - para o enquadramento do desenvolvimento desta componente, com vista a
assegurar um bom ambiente educativo.
3. A Casa do Povo de Afife obriga-se a zelar pela conservação e higiene ambiental e limpeza
dos espaços

e das instalações à sua responsabilidade, numa perspetiva pedagógica e

cívica.
Cláusula li
Obrigações da Câmara Municipal
1.A Câmara Municipal obriga-se a transferir à Casa do Povo de Afife as comparticipações
mensais devidas pelas crianças que utilizam o serviço, com necessidades justificadas, de
acordo com os escalões de rendimentos previamente definidos e aprovados pelo
Município, para cada ano letivo.
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2. A Câmara Municipal obriga-se a atribuir à Casa do Povo de Afife uma dotação anual de
€100,00, para aquisição de materiais didáticos inerentes ao funcionamento da referida
componente.
3. As comparticipações referidas nos pontos 1e 2, serão transferidas em 3 tranches (Janeiro
2016, Abril 2016, Julho 2016), sendo a 1ª e a 2ª tranches até ao valor de 1.100,00 € e a
3ª tranche até ao valor de 1200,00 €Inclui dotação anual). (COMPROMISSO Nº 395)

Cláusula Ili
Disposições finais
1. O presente protocolo é válido para o ano letivo de 2015/2016, e seguintes podendo ser
denunciado pelas partes com a antecedência de 30 dias.
2. O não cumprimento do considerado nas cláusulas 1 e li confere às partes o direito de
rescisão do presente Protocolo.
(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 11) PROTOCOLO AAAF -

APOIO ÀS ATIVIDADES E ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA- COM CENTRO
SOCIAL E PAROQUIAL DE DEÃO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA

PROTOCOLO
A Lei - Quadro da educação Pré - Escolar (Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro) consagra este
nível educativo como a primeira etapa da educação básica, definindo o papel participativo
das famílias, bem como o papel estratégico do Estado, das Autarquias e da iniciativa
particular, cooperativa e social.
A componente pedagógica da Educação Pré - Escolar é uma valência gratuita, sendo que as

Atividades de Animação e Apoio à Família, anteriormente comparticipadas pelos
pais/encarregados de educação e pelo Estado, de acordo com as respetivas condições sócio

económicas passaram, no ano letivo 2014.2015, a ser gratuitas, desde que justificadas.
através de declarações de horários de trabalho, emitidas pelas entidades patronais.
Considerando que o Jardim-de-infância de Laboreira - Deão, não possui instalações que
permitam o desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família, capazes de dar
resposta às necessidades sentidas pelas famílias;
Considerando que o Centro Social e Paroquial de Deão, possui instalações próprias e
recursos humanos adequados, que potenciam o desenvolvimento de tais atividades e
reconhecendo-se

a

necessidade

de

desenvolver

uma

política

de

partilha,

racionalização/otimização de recursos. a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Centro
Social e Paroquial de Deão, representados respetivamente pelo Eng.º José Maria Costa e o
Presidente do Centro Social e Paroquial, Adão da Silva Lima, acordam no seguinte Protocolo
de Colaboração:
Cláusula 1
Obrigações do Centro Social e Paroquial de Deão
1. O Centro Social e Paroquial de Deão obriga-se a disponibilizar instalações adequadas e
a desenvolver as Atividades de Animação e Apoio à Família para um grupo de crianças
que delas tenham necessidade, no período das 15.30h às 18.30h, durante o tempo letivo,
e das 08.30h às 18.30h, durante as interrupções letivas - Natal, Carnaval, Páscoa e
período complementar de Julho.
2.. O Centro Social e Paroquial de Deão obriga-se a disponibilizar recursos humanos
qualificados - animadores - para o enquadramento do desenvolvimento desta componente
no respeito pelos documentos orientadores do Ministério de Educação.
Cláusula li
Obrigações da Câmara Municipal
1. A Câmara Municipal, obriga-se a transferir ao Centro Social e Paroquial de Deão, as
comparticipações mensais devidas pelas crianças que utilizam o serviço, de acordo com
os escalões de rendimentos previamente definidos e aprovados pelo Município para cada
ano letivo.
2. As comparticipações referidas no ponto 1 serão transferidas em 3 tranches (Janeiro 2016,
Abril 2016, Julho 2016), sendo a 1ª e a 2ª tranches até ao valor de 7500,00 €e a 3ª
tranche até ao valor de 6.000,00 €. (COMPROMISSO Nº 394)
Cláusula Ili
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Agrupamento de Escolas de Arga e Lima
O Agrupamento de escolas de Arga e Lima obriga-se à articulação e supervisão
pedagógica das atividades, através da educadora titular do jardim-de-infância de Laboreira Deão e a animadora do Centro Social e Paroquial de Deão, promovendo para o efeito,
reuniões periódicas, em todas os período letivos.
Cláusula IV
Disposições finais
1. O presente protocolo é válido para o ano letivo de 201 5/2016, e seguintes podendo ser
denunciado pelas partes com a antecedência de 30 dias.
2. O não cumprimento do considerado nas cláusulas 1, li e Ili confere às partes o direito de
rescisão do presente Protocolo.
(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Veread ores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (12) PROTOCOLO AAAF-

APOIO ÀS ATIVIDADES E ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA- COM UNIÃO DE
FREGUESIAS DE MAZAREFES E VILA FRIA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA

PROTOCOLO
A Lei - Quadro da educação Pré - Escolar (Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro) consagra este
nível educativo como a primeira etapa da educação básica, definindo o papel participativo
das famílias, bem como o papel estratégico do Estado, das Autarquias e da iniciativa
particular, cooperativa e social.
A componente Pedagógica da Educação Pré - Escolar é uma valência gratuita, sendo que as
atividades de animação e apoio à família,

anteriormente comparticipadas pelos

pais/encarregados de educação e pelo Estado, de acordo com as respetivas condições sócio
económicas passaram, no ano letivo 2014.2015, a ser gratuitas, desde que justificadas
através de declarações e horários de trabalho, autenticados pelas entidades patronais.

Considerando que a União das Freguesias de Mazarefes e Vila Fria desenvolve desde há
alguns anos uma atividade de raiz comunitária, centrada no apoio a jovens e no
desenvolvimento de atividades de ocupação de tempos livres, dando resposta às
necessidades sentidas na freguesia e áreas limítrofes;
Considerando que o Jardim-de-infância de Rua, Vila Fria, não possui instalações que lhe
permita o desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio á Família, capazes de dar
resposta às necessidades sentidas pelas famílias;
Considerando que a União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria possui instalações
próprias e recursos humanos adequados, que potenciam o desenvolvimento de tais
atividades e reconhecendo-se a necessidade de desenvolver uma política de partilha,
racionalização/otimização de recursos, a Câmara Municipal, a União de Freguesias e o
Agrupamento de Escolas de Monte da Ola, representados, pelo Eng.º José Maria Costa, Sr.
Manuel Dias Viana Barreto e a Dr.ª Conceição Fernandes, respetivamente acordam no
seguinte Protocolo de Colaboração:
Cláusula l
Obrigações da Junta de Freguesia
1.A União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria obriga-se a disponibilizar instalações
adequadas e a desenvolver as Atividades de Animação e Apoio à família para um grupo
até 15 crianças com necessidades de utilização, no período das 07.30h às 09.00h e das

15.30h às 18.30h , durante o tempo letivo e das 07.30h às 18.30h, durante as interrupções
letivas - Natal, Carnaval, Páscoa e período complementar de Julho.
2.A União de freguesias de Mazarefes e Vila Fria, obriga-se a disponibilizar recursos
humanos qualificados - animadores - para o enquadramento do desenvolvimento desta
componente, no respeito pelos documentos orientadores do Ministério de Educação, bem
como o transporte das crianças entre a sede da União de Freguesias (Vila Fria) e o Jardim
de Infância (9.00h) e vice - versa (15.30h).
Cláusula li
Obrigações da Câmara Municipal
1. A Câmara Municipal obriga-se a transferir à União de freguesias de Mazarefes e Vila
Fria, as comparticipações mensais devidas pelas crianças que utilizam o serviço, de
acordo com os escalões de rendimentos previamente definidos e aprovados pelo
Município para cada ano letivo.
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2. As comparticipações referidas no ponto 1 serão transferidas em 3 tranches (Janeiro
2016, Abril 2016, Julho 2016), sendo a 1ª e a 2ª tranches até ao valor de 3.000,00 €e a
3ª tranche até ao valor de 2.500,00 €. (Compromisso nº: 393)

Cláusula Ili
Agrupamento de Escolas de Monte da Ola
O Agrupamento de escolas de Monte da Ola obriga-se à articulação e supervisão pedagógica
das atividades, através da educadora titular do Jardim-de-infância de Rua e a animadora da
União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria, promovendo para o efeito, reuniões periódicas.

Cláusula IV
Disposições finais
1. O presente protocolo é válido para o ano letivo de 2015/2016, e seguintes podendo ser
denunciado pelas partes com a antecedência de 30 dias.
2. O não cumprimento do considerado nas cláusulas 1, li e Ili confere às partes o direito de
rescisão do presente Protocolo.
(a) M aria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 13) PROTOCOLO AAAF-

APOIO ÀS ATIVIDADES E ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA- COM ACEP:- Pela
Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA

PROTOCOLO
A A.C.E.P. vem desenvolvendo desde a sua fundação uma intensa atividade no apoio à infância,
consubstanciado na disponibilização dos serviços de A.T.L., Ludoteca, Hemeroteca, etc. Para
tal, a Associação desenvolveu um enorme esforço no sentido de se dotar de instalações e
recursos humanos qualificados, que a tomam uma instituição impar e de referência no concelho.
Possuindo a ACEP instalações próprias e recursos humanos qualificados que lhe permitem o
desenvolvimento de Atividades de Animação

e

Apoio à Família com elevado padrão de

qualidades;
Havendo por parte da ACEP disponibilidade para o estabelecimento de uma parceria com o

Município e reconhecendo-se a necessidade de se aprofundar o desenvolvimento de uma
política de partilha, racionalização /otimização de recursos na concretização de objetivos
comuns na área de Educação;
A Câmara Municipal de Viana do Castelo e a A.C.E.P., representadas respetivamente, pelo
Eng.º José Maria Costa e o Dr. Luís Delgado, acordam no seguinte Protocolo de Colaboração:
Cláusula 1
Obrigações da ACEP
1. A A.C.E.P. obriga-se a disponibilizar instalações adequadas e a desenvolver as
Atividades de Animação e Apoio à Família para um grupo até 95 crianças, provenientes
do Jardim de Infância de Igreja - Meadela e Portuzelo- Meadela, para o ano letivo
2015.2016, no período das 15:30 às 18:30 horas, durante o tempo letivo e das 08:00 às
18:30 horas, durante as interrupções letivas de Natal, Carnaval e Páscoa bem como
período complementar do mês de Julho.
2. A A.C.E.P. obriga-se a disponibilizar recursos humanos qualificados- animadores- para
enquadramento do desenvolvimento desta componente conforme as orientações
definidas pelo Ministério de Educação.
Cláusula li
Obrigações da Câmara Municipal
1. A Câmara Municipal obriga-se a transferir à A.C.E.P. as comparticipações mensais
devidas pelas crianças que utilizam o serviço, com necessidades justificadas, quando
recebidas do Estado no âmbito do Protocolo específico celebrado entre os Ministérios de
Educação, o M.T.S.S. e o Município de Viana do Castelo, sendo atualmente de
30. 99€/criança/mês.
2. Tratando - se, no corrente ano letivo, de um serviço gratuito para os encarregados de
educação, a Câmara Municipal obriga-se a transferir à A.C.E.P. as comparticipações
mensais devidas pelas crianças que utilizam o serviço, de acordo com os escalões de
rendimentos, previamente definidos e aprovados pelo Município, para o presente ano
letivo.
3. As comparticipações referidas nos pontos 1 e 2 serão transferidas em 3 tranches (Janeiro
2016, Abril 2016, Julho 2016), sendo a 1ª e a 2ª tranches até ao valor de 22.000,00 €e
a 3ª tranche até ao valor de 17.000,00 €.(COMPROMISSO Nº 409)
Cláusula Ili
Agrupamento de Escolas de Abelheira
O Agrupamento de Escolas de Abelheira obriga-se à articulação e supervisão pedagógica
das atividades, através da educadora titular do Jardim-de-Infância de Igreja - Meadela, e a
educadora/animadora da ACEP, promovendo para o efeito reuniões periódicas, com a
participação da Câmara Municipal em reunião de balanço final.
Cláusula IV
Disposições finais

Quinta-Feira, 21 de janeiro de 2016

- 15-

\}.--i

~

1. O presente protocolo tem início no ano letivo 2015/2016, podendo ser renovado
automaticamente, se não denunciado pelas partes com 30 dias de antecedência.

2. O não cumprimento do considerado nas cláusulas 1, li e Ili, confere às partes o direito de
rescisão do presente Protocolo.
(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 14) ACORDOS DE EXECUÇÃO

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS
ESCOLARES:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - ACORDOS DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE

COMPETENCIAS- MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES-A Câmara Municipal desenvolve desde
há muito uma política de colaboração com as Juntas de Freguesia na conservação/manutenção dos
edifícios escolares (Escolas e Jardins de Infância), através da celebração de protocolos específicos,
delegando a realização de intervenções de conservação manutenção corrente, atribuindo, para o
efeito, uma dotação específica calculada em função do número de edifícios e de espaços /salas de
aula. Esta colaboração tem merecido algumas alterações e ajustamentos no que concerne à fórmula
de cálculo/dotações e ao seu enquadramento jurídico/administrativo . O último ajustamento
(enquadramento), decorrente da implementação da lei Nº 75/2013, de 12 de Setembro, conduziu à
celebração de acordos de execução de delegação de competências nas Juntas de freguesia, conforme
o previsto nas alíneas B) E) e F9 do

nº

1 do artigo 132, da referida lei, Matéria que foi objeto de

aprovação de enquadramento pela Assembleia Municipal, na sua reunião de 26 de Fevereiro de 2014
e objeto de deliberação específica da Câmara Municipal em 19 de Fevereiro de 2015, no que se
reporta às dotações para o ano de 2015. Da monitorização que vem sendo feita da concretização desta
colaboração, concluiu-se:- ~Revelarem as Juntas de Freguesia disponibi lidade e capacidade para

responder, em tempo oportuno e com eficácia, às constantes solicitações feitas pelas escolas e
jardins-de-infância para a execução destas intervenções bem como para a realização de obras de
âmbito mais alargado, quando previamente articuladas com a Câmara Municipal. t:)Que face a
intensidade de utilização de alguns dos edifícios, objeto de uma maior ocupação/utilização, de que
resulta um maior desgaste de materiais e equipamentos e, por consequência, a necessidade de uma
manutenção mais intensa, a dotação financeira atribuída, (dotação base de 350€:/edifício + 300 ( por
sala de aula/atividades) se revela insuficiente exigindo o reforço pontual das dotações anuais
atribuídas. t:)Que tal ocorre, sobretudo, nas freguesias de característicos urbanos, onde há uma maior
concentração de alunos. Assim e de forma a potenciar a melhor rentabilização desta colaboração
instituída, das capacidades que a mesma comporta, permitindo a criação das melhores condições para
o sucesso educativo dos munícipes e tendo presente a descentralização/colaboração seguida pelo
Município neste sector, bem como a lei nº 75/2013, se propõe:- 1.Tendo presente a lei n2 75/2013,
de 12 de Setembro, se considere a manutenção da colaboração com as Juntas de Freguesia, para a
execução de pequenos trabalhos, de manutenção/conservação, de caracter urgente nos edifícios
educativos de tutela municipal. 2.Que o cálculo da dotação, tendo por base, a relação n.2 de
edifícios/n.2 de salas existentes, inclua nestas, além das salas de aula, os espaços de refeitório, ginásio,
salas t .i.c, sala de docentes, consubstanciada na fórmula: N.2 E.+ N.2 S., sendo E= Edifício, S =Salas
de aula/ atividades; 3.Seja considerada uma dotação de 500(, como valor base de dotação por edifício
e ( 350,00, o valor da dotação por sala/ano. 4.Que a transferência das verbas consideradas para as
respetivas Juntas de Freguesia se processe enquadrada por acordos de execução de delegação de
competências, conforme a autorização da Assembleia Municipal de 26 de Fevereiro de 2014. 5.Que,
sempre que haja necessidade de execução de obras de conservação, beneficiação, cujo âmbito exceda
o definido no n.2 1, a Câmara Municipal em articulação com as Juntas de Freguesia e após avaliação
técnica pelos serviços respetivos, análise e delibere sobre os respetivos processos enquadrados por
protocolo específico a celebrar entre as partes. 6.Que para efeito de celebração dos acordos de
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execução para os anos económicos de 2016 e 2017 se considerem as dotações calcula~~ª ~ada
Junta de Freguesia/ União de freguesia, com edifícios escolares ativos, conforme quadro que se anexa.
7.Das alterações agora introduzidas resulta um reforço da capacidade financeira disponibilizada pelo
município de 127.700€ para 142.820€ (+ 11,5%).

ACORDOS DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE
FREGUESIA, PREVISTAS NAS ALÍNEAS B) E F) DO N.!!1 DO ARTIGO 132.!! DA LEI
N.!!75/2013, DE 12 DE SETEMBRO

U.F Cardielos e
Serre leis

Stª. Maria
Stª. Leocádia
Deocriste

50
106
131
180
44
50
12
79
30
47
339
43
30
44
39
27

1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
5
1
2
1
2
1

500,00€
500,00€
1.000,00 €
500,00€
500,00€
500,00€
500,00€
1.000,00 €
500,00€
1.000,00 €
2.500,00 €
500,00€
1.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00€

5
9
14
13
8
6
4
12
6
10
30
5
5
5
6
4

1.650,00€
2.970,00€
4.620,00€
4.290,00€
2.640,00€
1.980,00 €
1.320,00€
3.960,00 €
1.980,00 €
3.300,00 €
9.900,00€
1.650,00 €
1.650,00€
1.650,00€
1.980,00€
1.320,00 €

2.150,00 €
3.470,00 €
5.620,00 €
4.790,00€
3.140,00€
2.480,00€
1.820,00 €
4.960,00€
2.480,00 €
4.300,00€
12.400,00 €
2.150,00 €
2.650,00€
2.150,00 €
2.980,00€
1.820,00 €

Subportela

42

1

500,00€

5

1.650,00€

2.150,00 €

125
86
42
505
279
607
64
73
48

1
1
2
4
1
4
1
1
2

500,00€
500,00€
1.000,00 €
2.000,00 €
500,00€
2.000,00€
500,00€
500,00€
1.000,00 €

12
10
7
35
20
37
8
5
5

3.960,00€
3.300,00€
2.310,00€
11.550,00€
6.600,00€
12.210,00 €
2.640,00€
1.650,00€
1.650,00€

4.460,00€
3.800,00 €
3.310,00 €
13.550,00€
7.100,00 €
14.210,00 €
3.140,00 €
2.150,00 €
2.650,00 €

7

1

500,00 €

2

660,00 €

1.160,00 €

56
80
165

1
1
1

500,00€
500,00€
500,00€

6
10
12

1.980,00 €
3.300,00€
3.960,00 €

2.480,00 €
3.800,00€
4.460,00 €

433
434
435

39

1

500,00€

4

1.320,00 €

1.820,00 €

436

75
151
66
3761

1
2
1
52

500,00€
1.000,00€
500,00 €
26.000,00€

10
14
10
354

3.300,00 €
4.620,00€
3.300,00 €
116.820,00 €

3.800,00€
5.620,00€
3.800,00€
142.820,00 €

437
438
439

Barroselas
Carvoeiro
Cardielos
Serre leis

Carreço
Castelo Neiva
Chafé
Darque

U.F. Geraz Lima

U.F. Deocriste,
Subportela,
Portela Susã
Lanheses
U.F. Mazarefes e
Vila Fria
U.F. de Viana do
Castelo

SAlAS

N.!!

Afife
Alvarães
Areosa
U.F Barroselas,
Carvoeiro

EDIFfCIOS

N.!!
alunos

FREGUESIAS/UNIÃO
FREGUESIAS

Deão
Moreira

Mazarefes
Vila Fria
Meadela
Monserrate
Stª.M.Maior

Mujães
Neiva S. Romão
U. F. Nogueira
Nogueira
Meixedo, Vilar
Meixedo
Murteda
Outeiro
Perre
Portuzelo. S. Marta
u. F. Vila Mou e Torre
Torre
Vila Franca
Vila Nova Anha
Vila de Punhe
TOTAL

€ 500,00/
Edifício

N.!!

€ 330,00/

TOTAL

Sala

N2s
compromisso

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

426
428
427
429
430
431
432

* Inclui espaços: salas de aulafTIC/biblioteca/ginásio/sala de expressões/refeitório/gabinete de docentes

(a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice
Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 15) ABERTURA DA

2ª SALA DO JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVARÃES:- A Câmara Municipal
deliberou remeter a apreciação do presente ponto para a próxima reunião camarária.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 16) ENCONTRO DE

JANEIRAS 2016:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- ENCONTRO DE JANEIRAS - 23 DE JANEIRO OE
2016 - CENTRO CULTURAL - A Câmara Municipal de Viana do Castelo, uma vez mais, conta com a
participação de 21 grupos de janeiras, que atuarão no próximo dia 23 de Janeiro, pelas 22h00, no
Centro Cultural. Este encontro visa, essencialmente, preservar a tradição que ainda se mantém nas
freguesias circunvizinhas, com vários grupos folclóricos, associações culturais, desportivas e sociais a
percorrerem, durante o mês de janeiro, as ruas e, de porta em porta, cantam em forma de quadras e
fazem pedidos de géneros ou pequenos donativos, para fazer face às despesas mínimas do seu
grupo/associação. Com o propósito também de apoiar estas associações propõe-se a atribuição de
um subsídio de 150€ a cada grupo/associação, sendo:
1
2
3
4

s
6
7
8
9
10

Associação Cantadeiras Vale do Neiva
Associação Cultural Recreativa Vila Franca
Associação Desportiva Cultural Anha
Associação Desportiva Cultural Social Subportela
Casulo Abrigo
Centro Recreativo e Cultural das Neves
Grupo de Cavaquinhos da Associação Cultural Mujães
Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de Vila Nova de Anha
Grupo de Danças e Cantares de Perre
Grupo de Danças e Cantares Serreleis

S09 OS8167
soo 97S 183
so 1414401
SOl 418 2S3
S08 S39 374
SOl 627 634
S03 041319
soo 921636
S03 339 229
SOl 892 S7S

1S0€
1SO€
1SO€
1SO€
1SO€
1S0€
1S0€
1SO€
1SO€
1S0 €

34S/16
346/16
347/16
348/16
349/16
3S0/16
3Sl/16
3S2/16
3S3/16
3S4/16
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11 Grupo de Janeiras da Associação Juvenil de Deão
Grupo de Janeiras da Associação Sócio Cul. Moradores Núcleo Hab. Abelheira
Grupo de Janeiras do Sport Clube Vianense
Grupo de Janeiras Senhora das Boas Novas
Grupo Etnofolclórico Renascer da Areosa
Grupo Folclórico das Bordadeiras de Cardielos
Grupo Folclórico de Santa Marta Portuzelo
Modilhas das Terras do Neiva - da Mó
Ronda Típica da Meadela
Ronda Típica de Carreço
Zé Pedro - Associação Musical

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

S03 873 349 1SO€
503 216 S42 150€
500 276684 1S0€
901400 SOS 1S0€
510398596 1SO€
S0115S 279 1S0€
SOl 188 630 1S0€
SOl 937 072 1SO€
501324 909 150€
504 369105 1S0€
504 515 586 150€
TOTAL
3.150 €

(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a

356/16
357/16
3S9/16
360/16
362/16
363/16
36S/16
366/16
368/16
370/16
371/16

transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. (17) PARQUE

EMPRESARIAL DA PRAIA NORTE - LOTE 45 - CESSÃO DA POSIÇÃO
CONTRATUAL:- Foi presente um requerimento de Vianadecon, Construção Naval
SA, registado na SEG sob o número 24183, em 18 de Novembro findo, pelo qual vem
solicitar a concessão do lote 45 do Parque Empresarial da Praia Norte. Acerca deste
pedido foi prestada a seguinte informação:-

"Informação: VianaDecon - Lote 45 - Foi

requerido pela firma VianaDecon - Construção Naval SA a autorização para a transmissão da
concessão lote 45 do Parque Empresarial da Praia Norte, uma vez que lhe foi adjudicada a massa
insolvente da empresa Fitacoz Têxteis Lda. de acordo com a informação exposta no requerimento. A
empresa VianaDecon já se encontra instalada no PEPN nos Lotes 39 e 43 pelo que, no que diz respeito

à aplicação do Regulamento das Condições de Concessão do Parque Empresarial da Praia Norte, não
haverá inconveniente na transmissão da concessão. (a) Hermínia Rios.".

A Câmara Municipal

deliberou, com base na transcrita informação, e ao abrigo do artigo 5°, nº 1 do
Regulamento do Parque Empresarial da Praia Norte autorizar a requerida
transmissão da concessão, devendo no contrato que vier a ser celebrado entre cedente

e cessionárias ficar a constar que o Regime Jurídico da concessão do lote em questão
passará a ficar sujeito às alterações introduzidas no aludido Regulamento por
deliberação da Assembleia Municipal de 11 de Janeiro de 2006, nomeadamente o seu
artigo 11° e que seguidamente se transcreve:"ARTIGO DÉCIMO PRIMEIRO

Novas concessões e transmissões de concessões
1) As novas concessões, cujo contrato seja celebrado após a entrada em vigor das presentes alterações,
reger-se-ão pelas seguintes regras:
a)

A concessão de lotes será atribuída, mediante prévio concurso público, ao candidato que
oferecer a quantia mais elevada por metro quadrado para a área total do lote, sendo a taxa
determinada por referência ao valor oferecido.

b) As taxas pela concessão dos lotes serão devidas desde o momento da sua adjudicação, nos
termos previstos no respectivo concurso público.

2) A autorização da transmissão de concessões, implicará a alteração das condições e termos do
contrato inicial de modo a dar satisfação ao ponto 1 deste artigo no que respeita á alteração da base
de incidência das taxas de ocupação e ao início de pagamento da nova taxa.
Na hipótese prevista no número anterior os contratos de transmissão das concessões serão outorgadas
também pelo Presidente da Câmara Municipal, ao q ual competirá a marcação do dia, hora e local, do
respectivo acto. ".

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Vice Presidente da Câmara
e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueiredo. ( 18) RENOVAÇÃO DO CONTRATO

DE AVENÇA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E
EXTRAJUDICIAL:- A) AVENÇA COM SOCIEDADE DE ADVOGADOS "MANUEL
GONÇALVES E LURDES CUNHA GONÇALVES" - CONTRATO OBJETO DE
CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL EM 1 DE SETEMBRO DE 2011 :- Presente
o processo indicado em título do qual consta a informação que seguidamente se transcreve:"INFORMAÇÃO· Nos termos do art. 75.º, nºs. 5 e 12 da Lei nº. 82-B//2014, de 31 de dezembro (Lei do
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Orçamento de Estado para 2015, doravante LOE 2015 ), a renovação de contratos de aquisição de
serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº. 35/2014, de 20 de junho (doravante designada por
LGTFP), e pelo Decreto-Lei nº. 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei nº. 66/2013, de 27 de agosto,
(doravante designada por LVCR), no ano de 2014, independentemente da natureza da contraparte,
está sujeita a parecer prévio vinculativo favorável, a emitir pelo órgão executivo da autarquia, ou seja,
pela Câmara Municipal, sendo que a administração autárquica está abrangida pelo âmbito de
aplicação da LGTFP. - cfr. artigo lº, nº. 2 do anexo à mesma. A citada disposição aplica-se,
nomeadamente, à renovação dos contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e
avença. - nº. 5, ai. a) daquele artigo 75º. O parecer referido, nos termos do nº. 12 do preceito,
depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do nQ. 6, bem como da alínea b) do
mesmo número, com as devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela
portaria referida no nº. 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº. 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas
Leis nºs. 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de Dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, ou
seja:- a) Verificação do disposto no n.Q 2 do artigo 32.º da LGTFP e no Decreto-Lei nº. 47/2013, de 5
de abril, alterado pela Lei nº . 66/2013, de 27 de agosto, (estes dois últimos não aplicáveis à
administração loca l) e da inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o
desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo procedimento é definido por
portaria prevista nos termos do diploma que institui e regula o sistema de requalificação de
trabalhadores em funções públicas; b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão,
serviço ou entidade requerente; e) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1. Est e nº. 1 referese à obrigatoriedade de redução do valor mensal das remunerações, nos termos do n.º 1 do artigo

2.º, e no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, sendo que, contudo, nos termos do nº. 9
do artigo 75º da LOE 2015, não há lugar a redução em 2015 relativamente aos contratos de aquisição
de serviços cuja celebração ou renovação anterior já tenha sido objecto da redução prevista na mesma

disposição legal e obtido parecer favorável ou registo de comunicação. No presente caso, houve,
efectivamente, já lugar à redução legal da remuneração em 2011, em momento anterior à cessão da
posição contratual autorizada pela Câmara Municipal por deliberação de 16 de Maio de 2011 do Exm2.
Senhor Dr. José António Menezes de Araújo Novo para a Sociedade de Advogados "Manuel Gonçalves,
Lourdes Cunha Gonçalves & Associados - Sociedade de Advogados, R.L.", e a renovação do contrato
em 2011, com o referido Advogado, e em 2012, 2013 e 2014, já com a citada Sociedade de Advogados,
foi precedida de pareceres prévios favoráveis da Câmara Municipal. Nesta conformidade, o parecer
prévio da Câmara Municipal está apenas dependente da verificação do requisito do art. 75.2, n2. 6,
alínea a) da LOE 2015, o que equivale a dizer que está apenas dependente da verificação do disposto
no n2. 2 do art. 32.2 da LGTFP. Tal preceito é do seguinte teor: "Sem prejuízo dos requisitos referidos

nas alíneas b} e c) do número anterior, a celebração de contratos de tarefa e de avença depende de
prévio parecer favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública, relativamente à verificação do requisito previsto na alínea a) do número
anterior, sendo os termos e tramitação desse parecer regulados por portaria dos mesmos membros
do Governo". Por sua vez, as citadas alíneas b) e c) do n2. 1 do preceito exigem que seja observado o
regime legal da aquisição de serviços [ai. b)] e que o prestador do serviço comprove a regularidade da
sua situação fiscal e perante a segurança social [ai. c)]. De acordo com este quadro legal, cumpre agora
emitir parecer acerca da renovação do contrato de prestação de serviços em regime de avença
celebrado em 26 de Janeiro de 1995 com o Advogado Dr. José António Menezes de Araújo Novo e
ent retanto objecto de cessão de posição contratual para os sócios da " Manuel Gonçalves, Lourdes
Cunha Gonçalves & Associados - Sociedade de Advogados, R.L.", com sede na Rua da Bandeira, n2.
15, 12 frente, cidade e concelho de Viana do Castelo, Dr. Manuel Gonçalves e Drª. Rossana Cunha
Gonçalves, que, em termos normais, ocorre em 1 de Fevereiro de 2015. Assim:- 1- Artigo 32.2, n2. 2
da LGTFP: 1. - alínea b) do n2. 1 do art. 32.!!: Exige este preceito da lei que tenha sido observado o regime
legal da aquisição de serviços. Este requisito é de verificação objetiva, sendo que no caso o mesmo se
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verifica manifestamente, pois que contrato renovando foi celebrado com o Advogado Dr. José António
Menezes de Araújo Novo, na sequência de concurso público aberto para o efeito, o qual decorreu ao
abrigo do disposto no quadro legal então vigente para a aquisição de serviços e precedido do
competente procedimento pré-contratual, sendo que o mesmo foi, entretanto, objeto da cessão de
posição contratual já referida, a qual observou o respetivo regime legal vigente. Por outro lado, é
igualmente um facto que inexiste pessoal em situação de requalificação apto para o desempenho das
funções subjacentes à contratação em causa, ou seja, à contratação de serviços de assistência jurídica
judicial e extrajudicial. 2. - ai. c) do n2. 1 do art. 32.2: Este requisito exige que o contratado comprove
ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a segurança social. Também este requisito é de
verificação objetiva. Os profissionais contratados têm a sua situação fiscal e perante a segurança social
regularizada, conforme se comprova mediante o acesso electrónico aos dados da Administração Fiscal
e da Segurança Social que os mesmos facultaram, sendo que, por outro lado, não é exigível a
verificação da sua situação perante a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, por se tratar
de um regime previdencial próprio, e não público. li. -Artigo 75.2, n2. 1 da Lei n2. 82·8/2014, de 31
de dezembro: Conforme se disse supra, o preceito refere-se à obrigatoriedade de redução do valor
mensal das remunerações, nos termos do n.2 1 do artigo 2.2, e no artigo 4.2 da Lei n.2 75/2014, de 12
de setembro, sendo que, contudo, nos termos do n2. 9 do citado artigo 752, não há lugar a redução
em 2015 relativamente aos contratos de aquisição de serviços cuja celebração ou renovação anterior
já tenha sido objeto da redução prevista na mesma disposição legal e obtido parecer favorável ou
registo de comunicação. No presente caso, houve, efetivamente, já lugar à redução legal da
remuneração em 2011 e a renovação do contrato em 2011, 2012, 2013 e 2014 foi precedida de
parecer prévio favorável da Câmara Municipal nos termos já referidos, pelo que há que dar como
preenchido o requisito da lei. Ili. -Artigo 75.2, n2. 6, ai. b) da Lei n2. 82-B/2014, de 31 de dezembro:·
Também este último requisito se verifica no caso concreto, pois que a despesa a realizar no ano de
2015 se encontra cabimentada, conforme informação prestada pela Contabilidade. Assim, propõe-se

que a Câmara Municipal emita parecer favorável, nos termos das disposições legais acima citadas, à
renovação do contrato de prestação de serviços em regime de avença celebrado em 26 de Janeiro de
1995 com o Advogado Dr. José António Menezes de Araújo Novo e entretanto objecto de cessão de
posição contratual para os sócios da "Manuel Gonçalves, Lourdes Cunha Gonçalves & Associados Sociedade de Advogados, R.L.", com sede na Rua da Bandeira, n2. 15, 12 frente, cidade e concelho de
Viana do Castelo, Dr. Manuel Gonçalves e Drª. Rossana Cunha Gonçalves, que, em termos normais,
ocorre em 1 de Fevereiro de 2015. É o que me cumpre informar e propor. (a) Neiva Marques.".

A

Câmara Municipal deliberou nos termos e para os efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei
nº 209/ 2009, de 3 de Setembro conjugado com o disposto no artigo 75.0 , nº. 5, e 6 da Lei 82C/ 2014, de 31 de dezembro conceder parecer favorável à renovação do contrato de prestação
de serviços em regime de avença celebrado em 26 de Janeiro de 1995. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e o voto contra dos
Vereadores Marques Franco e Helena Marq ues e a abstenção da Vereadora Ilda
Figueiredo que declarou abster-se por não entender porque não se faz um único contrato
e também pelo facto de na sua opinião ser momento de fazer novo concurso. Por último,
a Vereadora Helena Marques declarou que os vereadores do PSD votaram contra por o
relatório da Inspecção Geral de Finanças considerar ilegal esta situação, sugerindo o
lançamento de um concurso público para adjudicação dos serviços jurídicos.
Acrescentou também que não conhece os motivos pelos quais a Câmara Municipal não
deu cumprimento, neste caso, às recomendações da IGF. Desta forma consideram que a
informação dada para justificar a não realização do concurso público deveria ser
cabalmente explicada ao executivo municipal, o que, ao não suceder, levanta muitas
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dúvidas sobre a legalidade de todo este procedimento. B) AVENÇA COM socii:jE

DE ADVOGADOS "MANUEL GONÇALVES E LURDES CUNHA GONÇALVES":Presente o processo indicado em título do qual consta a informação que seguidamente se
transcreve:- "INFORMAÇÃO • Nos termos do art. 75.º, nºs. 5 e 12 da Lei nº. 82-B//2014, de 31 de
dezembro (Lei do Orçamento de Estado para 2015, doravante LOE 2015), a renovação de contratos
de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº. 35/2014, de 20 de junho (doravante
designada por LGTFP), e pelo Decreto-Lei nº. 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei nº. 66/2013, de
27 de agosto, (doravante designada por LVCR), no ano de 2014, independentemente da natureza da
contraparte, está sujeita a parecer prévio vinculativo favorável, a emitir pelo órgão executivo da
autarquia, ou seja, pela Câmara Municipal, sendo que a administração autárquica está abrangida pelo
âmbito de aplicação da LGTFP. - cfr. artigo 1º, nº. 2 do anexo à mesma. A citada disposição aplica-se,
nomeadamente, à renovação dos contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e
avença. - nº. 5, ai. a) daquele artigo 75º. O parecer referido, nos termos do nº. 12 do preceito,
depende da verificação dos requisitos previstos nas alíneas a) e c) do nº. 6, bem como da alínea b) do
mesmo número, com as devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação regulados pela
portaria referida no nº. 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei nº. 209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas
Leis nºs. 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de Dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, ou
seja:- a) Verificação do disposto no n.º 2 do artigo 32 .º da LGTFP e no Decreto-Lei nº. 47/2013, de 5
de abril, alterado pela Lei nº. 66/2013, de 27 de agosto, (estes dois últimos não aplicáveis à
administração local) e da inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o
desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo procedimento é definido por
portaria prevista nos termos do diploma que institui e regula o sistema de requalificação de
trabalhadores em funções públicas; b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão,
serviço ou entidade requerente; e) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1. Este nº. 1 refere-

se à obrigatoriedade de redução do valor mensal das remunerações, nos termos do n.º 1 do artigo
2.º, e no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, sendo que, contudo, nos termos do nº. 9
do artigo 75º da LOE 2015, não há lugar a redução em 2015 relativamente aos contratos de aquisição
de serviços cuja celebração ou renovação anterior já tenha sido objecto da redução prevista na mesma
disposição legal e obtido parecer favorável ou registo de comunicação. No presente caso, houve,
efectivamente, já lugar à redução legal da remuneração em 2011 e a renovação do contrato em 2011,
2012, 2013 e 2014 foi precedida de parecer prévio favorável da Câmara Municipal. Nesta
conformidade, o parecer prévio da Câmara Municipal está apenas dependente da verificação do
requisito do art. 75.º, nº. 6, alínea a) da LOE 2015, o que equivale a dizer que está apenas dependente
da verificação do disposto no nº. 2 do art. 32 .º da LGTFP. Tal preceito é do seguinte teor:- "Sem
prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas b) e c) do número anterior, a celebração de contratos de
tarefa e de avença depende de prévio parecer favorável dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças e da Administração Pública, relativamente à verificação do requisito previsto na
alínea a) do número anterior, sendo os termos e tramitação desse parecer regulados por portaria dos
mesmos membros do Governo". Por sua vez, as citadas alíneas b) e c) do nº. 1 do preceito exigem que

seja observado o regime legal da aquisição de serviços [ai. b)] e que o prestador do serviço comprove
a regularidade da sua situação fiscal e perante a segurança social [ai. c)]. De acordo com este quadro
legal, cumpre agora emitir parecer acerca da renovação do contrato de prestação de serviços em
regime de avença celebrado em 26 de Janeiro de 1995 com o Advogado, Dr. Manuel Gonçalves, sócio
da "Manuel Gonçalves, Lourdes Cunha Gonçalves & Associados - Sociedade de Advogados, R.L.", com
sede na Rua da Bandeira, nº. 15, 1º frente, cidade e concelho de Viana do Castelo que, em termos
normais, ocorre em 1 de Fevereiro de 2015 . Assim:- 1 - Artigo 32.2, nº. 2 da LGTFP: 1. - alínea b) do n2.
1 do art. 32.2: Exige este preceito da lei que tenha sido observado o regime legal da aquisição de

serviços. Este requisito é de verificação objetiva, sendo que no caso o mesmo se verifica
manifestamente, pois que contrato renovando foi celebrado com a Sociedade de Advogados acima
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identificada e da qual o contratado é sócio, na sequência de concurso público aberto para o efe ito, o
qual decorreu ao abrigo do disposto no quadro legal então vigente para a aquisição de serviços e
precedido do competente procedimento pré-contratual. Por outro lado, é igualmente um facto que
inexiste pessoal em situação de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à
contratação em causa, ou seja, à contratação de serviços de assistência jurídica judicial e extrajudicial.
2. - ai. e) do n2. 1 do art. 32.º: Este requisito exige que o contratado comprove ter regularizadas as suas

obrigações fiscais e com a segurança social. Também este requisito é de verificação objetiva. O
profissional contratado tem a sua situação fiscal e perante a segurança social regularizada, conforme
se comprova mediante o acesso electrónico aos dados da Administração Fiscal e da Segurança Social
que o mesmo facultou, sendo que, por outro lado, não é exigível a verificação da sua situação perante
a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, por se tratar de um regime previdencial próprio,
e não público. li. - Artigo 75.!t,

"º· 1 da Lei n!t. 82-8/2014, de 31 de dezembro:- Conforme se disse

supra, o preceito refere-se à obrigatoriedade de redução do valor mensal das remunerações, nos
termos do n.º 1 do artigo 2.º, e no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, sendo que,
contudo, nos termos do nº. 9 do citado artigo 75º, não há lugar a redução em 2015 relativamente aos
contratos de aqu isição de serviços cuja celebração ou renovação anterior já tenha sido objeto da
redução prevista na mesma disposição legal e obtido parecer favorável ou registo de comunicação.
No presente caso, houve, efetivamente, já lugar à redução legal da remuneração em 2011 e a
renovação do contrato em 2011, 2012, 2013 e 2014 foi precedida de parecer prévio favorável da
Câmara Municipal, pelo que há que dar como preenchido o requisito da lei. Ili. -Artigo 75.!t, n!t. 6, ai.
b) da Lei

"º· 82-8/2014, de 31 de dezembro: Também este último requisito se verifica no caso

concreto, pois que a despesa a realizar no ano de 2015 se encontra cabimentada, conforme
informação prestada pela Contabilidade. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal emita parecer
favorável, nos termos das disposições legais acima citadas, à renovação do contrato de prestação de
serviços em regime de avença celebrado em 26 de Janeiro de 1995 com o Exmº. Senhor Dr. Manuel

Gonçalves, na qualidade de sócio da "Manuel Gonçalves, Lourdes Cunha Gonçalves & Associados Sociedade de Advogados, R.L.", com sede na Rua da Bandeira, nº. 15, 12 frente, cidade e concelho de
Viana do Castelo que, em termos normais, ocorre em 1 de Fevereiro de 2015. É o que me cumpre
informar e propor.". (a) Neiva Marques". A Câmara Municipal deliberou nos termos e para os
efeitos do nº 1 do artigo 6° do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de Setembro conjugado com o
disposto no artigo 75.0 , nº. 5, e 6 da Lei 82-C/2014, de 31 de dezembro conceder parecer
favorável à renovação do contrato de prestação de serviços em regime de avença celebrado
em 26 de Janeiro de 1995 com o Dr. Manuel Gonçalves. Esta deliberação foi tomada por
maioria com os votos favoráveis do Vice Presidente da Câmara e dos Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, e o voto contra dos Vereadores
Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo que
declarou abster-se por não entender porque não se faz um único contrato e também pelo
facto de na sua opinião ser momento de fazer novo concurso. Por último, a Vereadora
Helena Marques declarou que os vereadores do PSD votaram contra por o relatório da
Inspecção Geral de Finanças considerar ilegal esta situação, sugerindo o lançamento de
um concurso público para adjudicação dos serviços jurídicos. Acrescentou também que
não conhece os motivos pelos quais a Câmara Municipal não deu cumprimento, neste
caso, ás recomendações da IGF. Desta forma consideram que a informação dada para
justificar a não realização do concurso público deveria ser cabalmente explicada ao
executivo municipal, o que, ao não suceder, levanta muitas dúvidas sobre a legalidade
de todo este procedimento. (19) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- O Vice Presidente
da Camara informou que não havia quaisquer despachos que devessem ser submetidos
a ratificação. (20) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:-

Quinta-Feira, 21 de janeiro de 2016
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Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao
público, tendo-se registado a intervenção de:- PIRES VIANA, Que referiu concordar com
a mudança da toponímia ao Largo Maestro José Pedro, embora discorde com a
menorização do local com a designação de Largo Vasco da Gama, sugerindo esta
designação toponímica para um de dois locais:- Alameda junto à Biblioteca Municipal
que vai até ao Límia Parque ou Porto de Mar Velho entre o Gil Eannes e a Torre dos
Pilotos. Por último, referiu-se à obra da Polis Litoral da estrada do Rodanho até parque
campismo da Orbitur dizendo que a solução encontrada não lhe parece a mais
adequada, parece-lhe um profundo disparate. (21) APROVAÇÃO DA ACTA EM

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

