MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
18 DE FEVEREIRO DE 2016:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos dezoito dias do mês de Fevereiro 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 Presidente da Câmara e
com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Ana Margarida
Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro
da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques
Franco, Helena Cristina Mendes Marques e Maria Ilda da Costa Figueiredo. Secretariou
a Chefe de Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, Hirondina Machado. E,
tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da Câmara declarou
aberta a reunião pelas quinze horas. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:· O
Presidente da Camara solicitou aos membros da Câmara que declarassem se pretendem
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 PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente
da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:" INFORMAÇÃO - No dia 6 de Fevereiro o Executivo Municipal acompanhado visitou a União de
Freguesias de Geraz do Lima e Deão tendo reunido com os membros do executivo e da assembleia da
União de Freguesias, fazendo o ponto de situação das intervenções realizadas e em curso. Nesta visita
foi apresentadà a nova empreitada de saneamento em Deão, orçada em cerca de 260 mil euros. O

Executivo Camarário visitou a União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria onde analisou os
investimentos em curso, nomeadamente equipamentos, e ainda o alargamento e pavimentação da
rede viária das duas freguesias, bem como beneficiação do cemitério, arranjos urbanísticos e também
o projeto de ampliação da rede de água e saneamento nas duas freguesias. O Centro Cultural de Viana
do Castelo acolheu a 6 de fevereiro o concerto do GNR com a participação da Orquestra Sinfónica da
Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, uma iniciativa da Rádio Geice com o apoio do
Município. No dia 7 de Fevereiro, realizou-se o Ili Trail de Santa Luzia, com a participação de centenas
de atletas e também decorreu o tradicional Corso Carnavalesco pelas ruas da cidade, com a
participação de associações culturais, escolas, grupos musicais e muitos figurantes. No dia 9 de
Fevereiro, o Presidente da Câmara esteve presente na sessão de abertura das novas instalações do
Grupo Cultural e Desportivo dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo. O Presidente da Câmara
participou a 10 e 11 de fevereiro, na 116ª Reunião Plenária do Comité das Regiões que decorreu em
Bruxelas. No dia 10, a Delegação Portuguesa reuniu com o Sr. Embaixador de Portugal junto da REPER,
onde foram analisadas questões referentes á execução de projetos e de fundos comunitários do
Portugal 2020. No dia 11 de Fevereiro, o Presidente da Câmara, na sua qualidade de Presidente da
CIM do Alto Minho assinou o Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) do Alto
Minho, na CCDR-N com as autoridades de gestão dos vários programas operacionais financiadores,
nomeadamente, o Norte 2020 (Programa Operacional Regional do Norte), o PO SEUR (Programa
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), o POISE (Programa Operacional
Inclusão Social e Emprego) e o PDR (Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 2014-2020),
permitindo disponibilizar um apoio comunitário a investimentos no território na ordem dos 59,3
milhões de euros. No dia 12 de Fevereiro o Presidente da Câmara e o Presidente dos Serviços
Municipalizados e de Saneamento Básico reuniram em Lisboa com a ERSAR para análise dos sistemas
de abastecimento de água e saneamento em baixa. Decorreu no Centro Cultural de Viana do Castelo,
a 13 e 14 de fevereiro, organizado pela secção de esgrima da Escola Desportiva de Viana, com a
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colaboração da Câmara Municipal de Viana do castelo, da Federação Portuguesa de Esgrima e da
Confederação Europeia de Esgrima, o Circuito Europeu de Iniciados - U14 de Florete Masculino e de
Florete Feminino (e nas provas de cadetes). No dia 13 de Fevereiro, o Presidente da Câmara participou
em Tui num encontro de cooperação tendo sido assinada da Declaração de Tui com a Deputação de
Pontevedra. Esta declaração representa a afirmação da vontade política da CIM do Alto Minho e da
Deputação de Pontevedra de constituir um organismo de cooperação transfronteiriça ao abrigo do
instrumento Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) q ue terá como finalidade a
criação de um instrumento estável de desenvolvimento do território do rio Minho transfronteiriço. O
Presidente da Câmara Municipal esteve presente, a 13 de fevereiro, na inauguração da ampliação da
rede de saneamento da freguesia de Vila de Punhe, na qual foram investidos 350 mil euros, para
instalar três quilómetros de rede de recolha de efluentes, que servem cem fogos daquela freguesia.
Durante a tarde o Presidente da Câmara esteve presente na Sessão de Inauguração da nova sede da
Associação dos Pescadores de Castelo do Neiva. No dia 15 de Fevereiro, o Presidente da Câmara
Municipal e da CIM do Alto Minho esteve presente em Vila do Conde na cerimónia para a assinatura da
DLBC Costeira Litoral Norte, cerimónia presidida pela Ministra do Mar, Dra. Ana Paula Vitorino, e com a
presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Dr. Nelson de Souza. No dia 16 de
Fevereiro, o Presidente da Camara pa rticipou na reunião da Assembleia Geral do Eixo Atlântico, que
decorreu na Vila da Feira, tendo nesta reunião sido reafirmados a importância da modernização da
Linha do Minho para a euro região norte de Portugal-Galiza. O Bastonário da Ordem dos Psicólogos
esteve na Câmara Municipal para uma reunião de trabalho, onde abordou o trabalho desenvolvido ao
nível concelhio pela Ordem e ainda eventuais colaborações entre as duas entidades. Os Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo lançaram uma iniciativa entre Fevereiro
e Maio, a Campanha "Ligue-se", junto da população com o objetivo de melhorar os índices de
atendimento nos sistemas de água e saneamento. (a) José M aria Costa .". 2 -

REUNIAO

EXTRAORDINÁRIA:- O Presidente da Câmara deu conhecimento que ao abrigo do

disposto no artigo 41° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se vai realizar uma reunião
extraordinária da Câmara Municipal no próximo dia 25 de Fevereiro, com iiúcio pelas
19 horas e 30 minutos, no salão nobre da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e que
oportunamente será remetida a respetiva convocatória com a ordem de trabalhos.

INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:- o Vereador Eduardo Teixeira
abordou os seguintes assuntos:- 1. EMPRESAS PME EXCELENCIA - Referiu que tem
conhecimento que dez empresas do concelho foram consideradas PME Excelência pelo
que gostava que fosse aprovado um voto de louvor. O Presidente da Câmara informou
que já emitiu uma comunicação a louvar essas empresas de excelência. 2. CAMPANHA

LIGAÇÃO DE ÁGUA ESANEAMENTO - Referiu que 7000 fogos no concelho não tem acesso
à agua e saneamento pelo que considerou que a Campanha "Ligação de Água e

Saneamento" faz sentido. 3. SPORT CLUBE VIANENSE - Questionou se o Município pode
encontrar solução com os outros interessados de modo a ajudar na resolução do
problema do vianense. O Presidente da Câmara informou que entende que o problema
em sido a gestão do clube e que a legislação não permite uma ajuda directa aos clubes
de futebol, mas apenas na área de formação onde os Municípios podem colaborar. A
autarquia deu um apoio, antecipando três anos de subsídios ao Sport Clube Vianense e
a situação não se alterou, mesmo com esta ajuda. Referiu ainda que o problema tem que
ser resolvido pelos sócios e a autarquia está disposta a ajudar dentro dos
condicionalismos legais. 4. CENTRO CULTURAL DE VIANA - No seguimento da
apresentação da programação anual do Centro Cultural questionou se a verba de
160.000€ de custos com a programação é uma verba a acrescentar aos custos de
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funcionamento. Perguntou ainda se pode ter acesso aos custos do Coliseu. O Presidente
da Câmara informou que o acesso à informação pretendida é garantida uma vez que as
contas são transparentes e publicitadas na plataforma de contratação pública. Disse
ainda que o Centro Cultural pode dar prejuízo, mas as atividades económicas são
estimuladas com os eventos ali produzidos. S. APOIOS PARAGENS DE AUTOCARROS GERAZ DO LIMA E DEOCRISTE - Referiu-se ao problema apresentado por um munícipe

relativamente às Estradas de Portugal e que estas encaminharam para a autarquia. O
Presidente da Câmara informou que a situação está a ser estudada. 6. LOUÇA DE VIANA
- Referiu que deve ser dinamizado o produto e o escoamento de stocks, propondo que
a Câmara faça uma campanha designando os comerciantes embaixadores da Louça de
Viana. Propôs ainda a realização de uma reunião com os donos da empresa no sentido
de encontrar uma solução que potencie a divulgação da louça de Viana. O Presidente da
Câmara informou que a fábrica está encerrada e a autarquia percebeu junto dos donos
os motivos. O Município promoveu uma exposição, tentou dinamizar mas a
administração nunca apostou naquela área de negócio. A autarquia fez várias propostas
a que o dono da fábrica não deu resposta. INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA

FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo abordou os seguintes assuntos:- 1.
AONORTE - Falou sobre a suspensão da apresentação de filmes por causa da chuva nas

instalações. Entende que a autarquia deve pressionar os proprietários para resolver o
problema. O Presidente da Câmara informou que a Câmara ao tomar conhecimento
desta situação contactou os proprietários e mostrou a sua disponibilidade para encontrar
uma solução deste problema. 2. LINHA DO MINHO - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E

ELETRIFICAÇAO - Referiu que se deve insistir também na duplicação da linha para além

da eletrificação. O Presidente da Câmara informou que a Câmara esteve sempre à frente
do processo de revitalização da linha do Minho. O trabalho viu os seus frutos criando
um lóbi favorável à modernização da linha do Minho. Vai ser lançado o concurso sendo
que a modernização da Linha do Minho tem a ver com muitas questões (90 milhões de
euros) e não só com a eletrificação. Vai ser feita alteração de três estações e substituído o
material de circulação. A duplicação da via não está em cima da mesa, porque não se
justifica nos termos do estudo da REFER, com exceção do troço Nine/Viana do Castelo.
3. PORTO DE MAR - Disse saber que esteve em Viana do Castelo a ministra, e que
go~taria

que o Porto de Mar fosse dinamizado. A ideia do terminal para cruzeiros, os

acessos são para desenvolver. O Presidente da Câmara informou que a autarquia esteve
sempre a acompanhar a situação, participando nas decisões e entende que a solução
apresentada é a mais adequada para o concelho. A Vereadora Ilda referiu que da parte
da CDU há todo o empenhamento para que a região seja dinamizada. INTERVENÇÃO

DO VEREADOR MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco abordou os
seguintes assuntos:- 1. INTERVENÇAO DO SR. RITES - Referiu que na ultima reunião do
Executivo, foi abordada a questão do pedido o qual ainda não foi respondido, um ano
depois de o ter feito. O Presidente da Câmara informou que não faz sentido não haver
uma resposta atempada. 2. MUDANÇA DE PELOURO - Questionou se já ocorreu a
mudança de pelouro. O Presidente da Câmara informou que se trata de alterações
internas de forma a estar mais disponível para outras áreas. 3. PROJECTO PRAÇA DE
TOUROS - Questionou o ponto da situação deste processo solicitando o acesso aos
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estudos prévios do mesmo. O Presidente da Câmara informou que foi feita uma
avaliação estrutural e o projeto de execução não vai ser feito pela CMVC. A EDV irá ser
parte na apresentação do projeto. 4. RECLAMAÇÃO DO PROJECTO VALVERDE-Solicitou
esclarecimentos relativamente a este assunto. O Vereador Luís Nobre prestou diversos
esclarecimentos, referindo os contactos havidos entre as partes e os respetivos
argumentos. O processo está a ser acompanhado pelos serviços camarários. ORDEM DO

DIA:- Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas
as seguintes resoluções:- (01) APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES

ANTERIORES:- A) - ACTA DA REUNIAO DE 7 DE JANEIRO DE 2016:- A Câmara
Municipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57' da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta,
deliberou aprovar a ata da reunião de 7 de janeiro findo, pelo que irá ser assinada pelo
Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação foi tomada
por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor
Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro Eduardo Teixeira,
Marques Franco e Helena Marques e Ilda Figueiredo. B) - ACTA DA REUNIAO DE 21

DE JANEIRO DE 2016:- A Câmara Municipal, e m cumprimento do disposto no
número 2 do artigo 57° da Lei n. 0 75/2013, de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua
prévia aprovação sob a forma de minuta, deliberou aprovar a ata da reunião de 21 de
janeiro findo, pelo que irá ser assinada pelo Vice Presidente da Câmara e pelo Secretário
da referida reunião. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis
dos Vereadores Vítor Lemos, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,

Marques Franco, Helena Marques, Ilda Figueiredo e a abstenção do Presidente da
Câmara por não ter participado da reunião. (02) PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

COM IPVC - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS CRIAÇÃO DE
CONDIÇÕES MÍNIMAS DE MOBILIDADE INDISPENSÁVEIS À VALORIZAÇÃO DAS
QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIAS - BUS IN ALTO MINHO:- Pela Vereadora
Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA -

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE
MOBILIDADE INDISPENSÁVEIS À VALORIZAÇÃO DAS QUALIFICAÇÕES E COMPETÊNCIASBUS IN ALTO MINHO

O Alto Minho é uma região caracterizada por uma grande carência ao nível da qualificação dos seus
recursos humanos, bem como pela existência de um importante conjunto de barreiras que restringe
o acesso à educação, particularmente da educação de nível superior, as quais resultam, não só das
limitações financeiros sentidas por muitas das famílias desta região, mas também que dificuldades de
natureza logística associadas com o acesso a alojamento e transporte, ou a compatibilização da vida
familiar com a frequência de aulas.
De acordo com o

nº 2 do artigo 23º do Anexo 1 à Lei nº 75/2013, de 12.09.1,

que aprovou o regime

jurídico das autarquias locais, das entidades intermunicipais, da transferência de competências do
Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e do associativismo autárquico,
os municípios dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios: "promoção do

desenvolvimento", "educação, ensino e formação profissional" e "ação social".

Com as retificações dadas pela Declaração de Retificação nº 46-C/2013, in DR, de 01.11.2013 e Declaração de
Retificação nº 50-A/2013, in DR, de 11.11.2013, e alterada pela Lei nº 25/2015, de 30.03. e Lei n2 69/2015, de
16.07.

1
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Por outro lado, o mesmo diploma legal no artigo 33º sob a epígrafe de "competências materiais"
explicita que compete à câmara municipal, "colaborar no apoio a programas e projetos de interesse

municipal, em parceria com entidades da administração central".
Assim, numa perspetiva de promoção da coesão social e das qualificações e competências como
alicerce fundamental para o desenvolvimento socioeconómico da região e da mobilidade social dos
munícipes, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo
consideram fundamental implementar a iniciativa piloto de "Promoção do desenvolvimento através
criação de condições mínimas de mobilidade indispensáveis à valorização das qualificações e
competências - Bus IN Alto Minho".
PRIMEIRO OUTORGANTE· Município de Viana do Castelo, com sede no Passeio das Mordomas das
Romaria, 4904-877 Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 506037258, adiante designado por
MUNICÍPIO, representado por José Maria da Cunha Costa, na qualidade de Presidente, e,
SEGUNDO OUTORGANTE - Instituto Politécnico de Viana do Castelo, com sede na Praça General
Barbosa, em Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 503 761 877, adiante designado por IPVC,
representado por Rui Alberto Martins Teixeira, na qualidade de Presidente, o PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO nos t ermos e cláusulas seguintes:
CLAUSULA li!
OBJETO DO PROTOCOLO
O protocolo tem em vista a implementação da iniciativa piloto de " Promoção do desenvolvimento
através criação de condições mínimas de mobilidade indispensáveis à valorização das qualificações e
competências- Bus IN Alto Minho".

CLAUSULA 2ª
OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
No âmbito do Protocolo, o Município de Viana do Castelo através da Câmara Municipal obriga-se a
contribuir para o projeto do seguinte modo:
a)

Apoiar financeiramente este projeto através da atribuição anual de um apoio no valor de
8.988.96 €, (Compromisso n~ 1020) dividido em duas prestações semestrais de 4.944,48 €, a
liquidar nos meses de Setembro e Fevereiro de cada ano;

b) Colaborar na divulgação do projeto.

CLAUSULA 3i!
OBRIGAÇÕES DO IPVC

No âmbito do Protocolo, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo obriga-se a:
a)

Assegurar a operacionalização e a gestão do projeto;

b) Assegurar os procedimentos de contratação pública e demais procedimentos necessários para
o bom funcionamento do projeto;
c)

Apoiar financeiramente este projeto através de uma contribuição anual no valor de 8.988.96€;

d)

Divulgar o serviço pela população da área de influência do IPVC.

CLAUSULA4i!
VIGÊNCIA
O presente Protocolo de Cooperação vigorará pelo prazo de 12 meses, tendo o seu início no dia 21 de
Setembro de 2015, sendo automaticamente renovado por iguais períodos, se não for denunciado por
qualquer uma das partes com uma antecedência mínima de 90 dias em relação ao seu termo.
Feito em dois exemplares ficando cada um dos outorgantes com um exemplar.
Os outorgantes declaram ter lido e aceite o presente Protocolo de Colaboração, pelo que o vão
assinar.

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

deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e
dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Ilda Figueiredo e a abstenção do Vereador Marques
Franco. (03) UTILIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE VIANA DO CASTELO -

PROJETO DE PROTOCOLO COM OS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
LOCAIS:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-

UTILIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE VIANA DO CASTELO - PROJETO DE
PROTOCOLO COM OS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL LOCAIS
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O Centro Cultural de Viana do Castelo está inserido numa área reabilitada da cidade e é um espaço
vocacionado para eventos culturais e desportivos, estando preparado para acolher eventos de grande
dimensão como festivais de música, concertos, cinema, congressos, exposições e feiras.
Com diferentes valências, a capacidade do equipamento é de cerca de duas mil pessoas, e a sua
utilização está regulamentada no "Regulamento de Funcionamento, Cedência e Utilização do Centro
Cultural de Viana do Castelo", aprovado em Assembleia Municipal de 28 de Novembro de 2014.
Havendo solicitações específicas por parte de parceiros da Comunicação Social, entende o Municipio
criar um protocolo de colaboração com as rádios e órgão de comunicação social locais, por forma a
tornar a programação mais abrangente e tornar ainda mais dinâmico este espaço de cultura e lazer.

Assim, pelo exposto entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo, sedeada no Passeio das
Mordomas da Romaria 4901-877, Viana do Castelo, representado pelo seu Presidente, Engº José
Maria Costa e
com sede no

representada por

é celebrado o presente protocolo de colaboração que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
Havendo a manifestação de interesse da realização de um concerto e ou espetáculo musical ou
artístico por parte do órgão de comunicação social

, o Municipio de Viana do

Castelo poderá ceder a utilização do Centro Cultural de Viana do castelo para esse efeito.

Cláusula Segunda
Pelo presente protocolo o Municipio cederá o espaço, acrescido da equipa de segurança, funcionários
de apoio, oferecendo as condições de som e luz exigidas pelo rider técnico.

§ - O Município assegurará, ainda, o pagamento das licenças da IGAC e da SPA.

Cláusula terceira
O órgão de comunicação social será responsável pelo cachet do artista ou grupo contratado, bem
como assegurará o rider de hospitalidade, ou outras exigências dos mesmos.

Cláusula Quarta

Como contrapartida das condições descritas na cláusula segundo, o órgão de comunicação social
garantirá ser mediapartner em 2 eventos culturais/desportivos ou outro a indicar pela Câmara
Municipal de Viana do Castelo e fará uma oferta de 50 bilhetes para o Municipio, para além da
divulgação da agenda cultural do Município de Viana do Castelo durante o ano.

Cláusula quinta
As condições de util ização do espaço terão que respeitar as regras previstas no "Regulamento de
Funcionamento, Cedência e Utilização do Centro Cultural de Viana do Castelo".

Cláusula Sexta
A escolha da programação deverá ter prévia aprovação do Municipio de Viana do Castelo, sendo a
cedência efetuada conforme disponibilidade da agenda do Centro Cultural, bem como a programação
já prevista para evitar repetições de géneros ou de artistas.

Cláusula Sétima
O presente Protocolo tem a duração de um ano, com efeitos a partir da data da sua assinatura,
podendo ser renovável pelo período de dois anos, caso não haja denúncia de qualquer das partes com
sessenta dias de antecedência .

Por corresponder à real vontade das partes, o presente Prot ocolo vai ser assinado e m duas vias, uma
para cada um dos Outorgantes.

(a) Maria José Guerreiro.".

O Vereador Eduardo Teixeira propôs que este protocolo seja alargado às Associações. A
Vereadora Maria José Guerreiro informou que irão ser apresentados outros projetos
relacionados com o associativismo. A Vereadora Helena Marques congratulou-se pelo facto
de o Centro Cultural seja aberto às atividades económicas, referindo que devia ser abordado
no protocolo a questão da bilheteira. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita
proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de

membros em efetividade de funções. (04) ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a
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proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-Tendo em vista a satisfação de várias
solicitações, propõe-se a seguinte alteração ao Regulamento de Estacionamento de Veículos.

REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
(... )

Capítulo li
Parques e Zonas de Estacionamento
( ...)
Artigo 11!!
localizações

1. São estabelecidos os parques ou zonas de estacionamento a seguir indicados:
(... )
d) Para automóveis ligeiros em serviço de carga ou descarga, em locais devidamente
sinalizados - afixação tempo limite para 15 minutos:

( ... )
85- Estrada da Papanata - frente ao n!!. 175
86· Rua Cidade de Riom -frente ao lote n!!. 3

( ... )
f)

Para automóveis ligeiros utilizados no transporte de deficientes e desde que devidamente
identificados:

(... )
92· Rua António Machado Vilas Boas, lado poente, frente ao n!!. 176-1 lugar
93- Avenida Central, Amorosa, frente ao lote n!!. 198 - 1 lugar (Chafé)
94· Rua de Fornelos, frente à Escola Primária do Calvário-1 lugar (Meadela)

(...)
h)

Para entidades públicas e privadas, dias úteis das 8h30m às 19hoom:

(... )
17· Quelha da Papanata - Frente ao n!!. 12 - Segurança Social - 2 lugares- Eliminar

( ... )
30· Praça Frei Gonçalo Velho, arruamento poente, lado nascente, frente ao n!!. 2 -Associação
Empresarial de Viana do Castelo - 1 Lugar RC 19/8/2015 - Eliminar

( ... )
32· Rua de Santo António, lado poente, frente ao n!!. 113-Associação Empresarial de Viana do
Castelo - 1 lugar
33· Estrada da Papanata, frente ao n!!. 215 -AMA· 2 lugares

(... )
2.

Os automóveis ligeiros de passageiros particulares podem parar ou estacionar nos locais

especialmente destinados a esse efeito e pela forma indicada ou na faixa de rodagem dos
arruamentos onde não exista sinalização que o impeça, o mais próximo possível do respetivo
limite direito, paralelamente a este e no sentido de marcha.
a) Para automóveis ligeiros de passageiros:
( ... )

2- Rua Leandro Quintas Neves, baias de estacionamento"

(a) Luís Nobre.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. (05) OPERAÇÃO URBANÍSTICA DE LICENCIAMENTO DE

EMPREENDIMENTO

AGRO-PECUÁRIO

PROCESSO

368/15

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL:- Pelo Vereador Luís
Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPO STA- OPERAÇÃO
U RBANÍSTICA DE " LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO AGROPECUÁRIO" - PROC!! N!!

368/15 -

ILÍDIO GONÇALVES RODRIGUES - LUGAR DE SALGUEIROS - PISCO, FREGUESIA DE PERRE, CONCELHO

DE VIANA DO CASTELO -

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO

MUNICIPAL - O requerente através de requerimento n.2 7.428/15, de 16 de Dezembro de 2015,

solicita o RECONHECIMENTO DE NTERESSE PUBLICO MUNICIPAL para a operação urbanística de
"licenciamento de empreendimento agropecuário" - Proc!! n!! 368/15. A intenção de licenciamento

resulta de um projeto de investimento apresentado ao "Programa de Desenvolvimento Rural 20142020, com o registo de candidatura" PDR2020-32-012850, com data de submissão 2015/10/14.
Pretende que seja um projeto inovador no distrito, gerador de novos empregos, com forte
probabilidade de vir a ser criada uma "queijaria artesanal /tradicional", no qual se inclui o
repovoamento envolvente. No instrumento de Gestão Territorial (IGT) em vigor para o local - Plano
Diretor Municipal (PDM) - o mesmo classifica o espaço como "Solo Rural- Espaços Florestais, Zonas
Florestais de Proteção", na Planta de Ordenamento, e "Áreas de Reserva, Proteção e Conservação da
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Natureza / Reserva Ecológica Nacional - REN", na Planta de Condicionantes. Na disposição

regulamentar do PDM, nomeadamente nos seus art!!s 172, 182 e 22!! as intervenções ficam pendentes
da declaração de Reconhecimento de Interesse Publico Municipal, bem como dos pareceres
vinculativos das entidades em razão da matéria: i. Nos Espaços de REN, da observação do Regime
Geral - a competência da emissão de parecer vinculativo, é da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte - CCDR Norte; ii. Nas Áreas Percorridas por lncendio Levantamento das proibições por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do Governo
competente em razão da matéria; iii. Nos Espaços Florestais (Zonas Florestais de Proteção), e da
observação do Regime Geral - a competência da emissão de parecer vinculativo, é do Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas- ICNF. Assim, proponho à Camara Municipal a sua aceitação
e consequente autorização para remissão à Assembleia Municipal, para que a mesma possa declarar
o RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL requerido.
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(a) Luís Nobre.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta, e em

consequência, ao abrigo do disposto na alínea r) do número 1 do artigo 25° da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação da Assembleia Municipal o
reconhecimento de interesse público municipal do licenciamento de empreendimento
agropecuário, relativo ao Processo de Obras nº 368/15. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções.

(06) AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL
PARA PROVIMENTO DE CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2° GRAU CHEFE DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS:- Pelos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo foi remetido o ofício nº
581/16, datado de 8 de Fevereiro corrente, a remeter para aprovação a deliberação do
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conselho de administração de 27/01/2016 e que seguidamente se transcreve: "Considerando
que se encontra previsto no mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de
Viana do Castelo um lugar de Chefe de Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos, e sendo
necessário o respetivo provimento, deliberou este Conselho de Administração, por unanimidade,
propor à Câmara Municipal de Viana do Castelo autorização para a abertura de procedimento
concursal, para o provimento em comissão de serviço, do cargo de Chefe da Divisão Municipal de
Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (dirigente intermédio de 2° grau). Considerando que nos
termos do artigo 13º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto, o júri de recrutamento dos cargos dirigentes
é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, sendo o
respetivo Presidente designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional,
credibilidade e integridade pessoal. Considerando ainda que o mencionado dispositivo legal impõe
que os vogais a designar, exerçam atividade ou tenham exercido preferencialmente a sua atividade
na área dos recursos humanos ou da administração local autárquica, deliberou o Conselho de
Administração, por unanimidade, propor que a Câmara Municipal submeta a deliberação da
Assembleia Municipal a seguinte composição do júri do recrutamento; Presidente - Professor Doutor
Mário Augusto Tavares Russo, Professor Coordenador do Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
dado o reconhecimento da experiência

e

competência profissional

e

a comprovada relevância do

currículo profissional; Vogais; Hirondina da Conceição Passarinho Machado, Chefe da Divisão
Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Viana do Castelo e Isabel Maria Lima
de Araújo Silva, Técnica Superior dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do
Castelo; Suplentes - Dr. Luís Filipe Neiva Marques, Diretor do Departamento de Administração Geral
da Câmara Municipal de Viana do Castelo e Dr.
Comercial

º José Luís Gonçalves Afonso Rego, Chefe da Divisão

e Atendimento dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo.".

A Câmara Municipal, deliberou aprovar a proposta do Conselho de Administração
dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico atrás transcrita e nos termos do

artigo 13° da Lei n. 0 49/2012, de 29 de Agosto, remeter a mesma para a Assembleia
Municipal tendo em vista a designação do júri de recrutamento do referido cargo
dirigente. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade
de membros em efetividade de funções. (07) CONCURSO PÚBLICO

DE

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E REMODELAÇÃO DA REDE DE
ÁGUA DO CAMINHO MUNICIPAL 1216 - DEÃO:- Pelos Serviços Municipalizados de
Saneamento Básico de Viana do Castelo foi remetido o ofício nº 580/16, datado de 8 de
Fevereiro corrente, a remeter para aprovação a deliberação do conselho de administração de
27/01/2016 e que seguidamente se transcreve:- "O Conselho de Administração deliberou, por
unanim idade, aprovar o projeto, o caderno de encargos e o programa do procedimento e propor à
Câmara Municipal o lançamento de concurso público cujo preço base ascende ao montante de
224.076,40 € a que acresce IVA à taxa legal. Mais deliberou também por unanim idade, propor a

delegação de competências neste Conselho de Administração para a prática de todos os atos e
operações correspondentes a este concurso, designadamente decidir erros e omissões e proceder à
adjudicação. Deliberou por último e também por unan imidade propor o seguinte júri do
procedimento: Presidente: João Garcêz-1º Vogal efetivo - Carla Magalhães-2º Vogal efetivo - Isabel
Araújo-1º Vogal Suplente - Dora Amorim-2!! Vogal Suplente - Susana Alves. Nas suas faltas e
impedimentos, o Presidente é substituído pela Vogal Isabel Araújo.". A Câmara Municipal
deliberou aprovar a proposta do Conselho de Administração dos Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico atrás transcrita. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções. (08) PROJECTOS DE REGULAMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO

MANUELA MACHADO, PAVILHÃO MEADELA E PAVILHÃO DAVID FREITAS
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PARA DISCUSSÃO PÚBLICA - DISCUSSÃO PÚBLICA:- Pelo Vereador Vítor Lemos
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- DELIBERAÇÃO PARA
APROVAR OS SEGUINTES PROJETOS DE REGULAMENTOS: "PROJETO DE REGULAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA MEADELA", "PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO
PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL DAVID FREITAS" E "
FUNCIONAMENTO ESTÁDIO MANUELA MACHADO" •

PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E

Considerando que:- 1 - É revelador a crescente

importância do desporto e das atividades físicas como fator de promoção de saúde, de bem-estar e
da qualidade de vida dos cidadãos; 2 - Se pretende dar cobertura às necessidades de prática e
desenvolvimento desportivo da população, em

condições de segurança e comodidade,

proporcionando um desenvolvimento físico saudável e equilibrado de todos os utilizadores; 3 - Se
pretende servir mais cidadãos com a oferta de serviços desportivos, ao dotar o concelho de
equipamentos e espaços de qualidade para apoio à prática desportiva; 4 - Se pretende estimular e
incentivar o associativismo desportivo, proporcionando aos clubes, às coletividades e outras
entidades que se dedicam à promoção do desporto; Assim, temos a honra de propor ao Plenário da
Câmara Municipal de Viana do Castelo que delibere aprovar, para efeitos de subm issão a discussão
pública, a decorrer pelo período de 30 dia úteis os presentes Projetos de Regulamentos. Os presentes
projetos de regulamento foram elaborados no uso do poder regulamentar conferido às autarquias
pelo artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k) do nº
1 do artigo 332, conjugado com a alínea g) do n.2 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
bem como do artigo 135.º do Cód igo do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
4/2015, de 7 de Janeiro, que se juntam, fazendo parte integrante da presente proposta. (a) Vítor
Lemos.".

A Câmara Municipal face ao teor da transcrita proposta deliberou, por

unanimidade, pôr à votação individual os referidos projetos de Regulamentos da
forma seguinte, tendo os Vereadores do PSD declarado que iram votar

favoravelmente uma vez que os referidos documentos ainda vão ser sujeitos a
discussão publico e nesta fase são apenas um projeto de Regulamento:-A) PROJETO

DE REGULAMENTO UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ESTÁDIO MANUELA
MACHADO:· Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentado o documento que
seguidamente se transcreve:-

"PROJETO DE REGULAMENTO
UTILIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO ESTÁDIO MANUELA MACHADO
PREÂMBULO
As infraestruturas desportivas devem ser utilizadas, coordenadas e rentabilizadas segundo o
princípio de que as mesmas se destinam a toda a comunidade. São objet ivos da Câmara
Municipal:
• Dotar o concelho de equipamentos e espaços de q ualidade para apoio à prática desportiva;
• Criar mais e melhores condições para a prática desportiva, de acordo com as aspirações,
mot ivações e necessidades dos munícipes;
• Estimular e incentivar o associativismo desportivo, proporcionando aos clubes, às
coletividades e a outras entidades que se dedicam à promoção do desporto, condições e
meios para melhorar a qualidade dos serviços que prestam na comunidade.
O presente Regulamento visa estabelecer as normas de funcionamento e utilização do
Estádio Municipal Manuela Machado, no sentido de proporcionar à comunidade escolar,
clubes e coletividades do concelho de Viana do Castelo a prática saudável de atividades físicas
e desportivas, proporcionando o acesso fácil dos cidadãos à prática desportiva que constitui
fator de desenvolvimento desportivo no concelho. É por isso importante regulamentar as
condições de cedência e de utilização.

NOTA JUSTIFICATIVA
O presente projeto de regulamento é elaborado com base nas disposições constantes dos
artigos 112.º

n.º 7 e 241.º da Const ituição da Republica Portuguesa, da alínea k) do n.º1 do
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artigo 33.º e alínea g) do n.º1 do artigo 25.º, ambos, do regime jurídico das autarquias locais,
aprovado sob Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como do artigo 135.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo código do
procedimento administrativo.

CAPÍTULO 1
ÂMBITO E OBJETO DO REGULAMENTO
Artigo 1º
Objeto e Âmbito
1.

O presente Regulamento estabelece as normas referentes à gestão, cedência, utilização e
funcionamento das instalações do Estádio Municipal Manuela Machado.

2.

O Estádio Municipal é uma infraestrutura desportiva municipal vocacionada para a formação,
competição, recreação e para a realização de espetáculos desportivos.

3.

São consideradas partes integrantes do Estádio Municipal, todas as construções interiores e
exteriores destinadas à prática desportiva e ao seu apoio, nomeadamente:
a) Campo de relva natural;
b)

Pista de atletismo de 400m, com zonas de lançamentos e saltos;

c)

Bancadas, balneários, instalações sanitárias e equipamentos de apoio.

Artigo 2°
Tipos de Atividades
Nas instalações do Estádio Municipal podem ser desenvolvidas as seguintes atividades:
a)

Atividades de iniciação, aperfeiçoamento, nas modalidades desportivas que reúnam condições
para o efeito.

b)

Treinos de preparação de atividades competitivas;

c)

Competições desportivas do desporto federado ou outras int egradas em qualquer setor do sistema
desportivo;

d) Aulas curriculares de educação física e atividades integradas no âmbito do desporto escolar ou
de complemento curricular;
e)

Atividades de manutenção da condição física, de lazer e recreio de caráter desportivo.

CAPÍTULO li
GESTÃO E FUNCIONAMENTO

Artigo 3°
Gestão e Coordenação
1.

O funcionamento, gestão e manutenção do Estádio Municipal são da responsabilidade do Município
de Viana do Castelo.

2.

Os horários de funcionamento, abertura

e encerramento do Estádio Municipal para cada época

desportiva são definidos anualmente pelo Município de Viana do Castelo

e afixados na instalação

em local visível no início da época.
3.

A utilização das instalações realiza-se por períodos com a duração de uma hora, podendo ser
prolongados por períodos consecutivos de 30 minutos, desde que não se verifique a utilização por
parte de outras entidades nos períodos seguintes.

4.

O Município de Viana do Castelo reservo-se o direito de alterar ou suspender o horário normal de
funcionamento sempre que não existam condições paro o seu normal funcionamento, ou que seja
necessário realizar atividades consideradas relevantes ou trabalhos inadiáveis de manutenção ou
beneficiação das mesmas. Tol será comunicado aos utilizadores regulares com o devido
antecedência.

CAPÍTULO Ili
UTILIZACÃO
Artigo 4°
Cedência de Instalações
1• A cedência dos instalações pode assumir um dos seguintes tipos:
a)

Utilização regular - compreende o desenvolvimento e a realização de atividades durante o
período de uma época desportiva ou de um ano letivo;

b)

Utilização pontual - compreende o d esenvolvimento e a realização de at ividades de formo
pontual.

2.

Em qualquer tipo de cedência a utilização das instalações processa-se em grupo, com a presença
do Professor/Treinador/Monitor ou outro responsável.

3.

A utilização a título individual, no caso de atletas> 18 anos, carece de prévia informação à Câmara
Municipal.

Artigo 5°
Cedências Regulares
1 . Os interessados nas cedências regulares deverão formular os respetivos pedidos de cativação na
Câmara Municipal, no prazo estipulado, de 20 a 30 de Junho, indicando claramente:
1. 1. Espaço, hora e dias da semana pretendidos;
1.2. Modalidades/Disciplinas que desejam praticar;
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1.3. Número aproximado de praticantes e seus escalões etários;
1.4. Nome e morada do responsável do grupo.
1.5. Fim a que se destinam:
1.5. 1. Aprendizagem;
1.5.2.

Orientação desportiva/ competição;

1.5.3. Manutenção/ recreação.
2.

Os pedidos de utilização regular formulados para além dos prazos serão considerados para efeitos
de ordenação da lista de espera.

Artigo 6°
Cancelamento de Cedência
1.

A entidade utente regular poderá abdicar da utilização do espaço que lhe havia sido atribuído,
bastando, para tal, comunicá-lo, por escrito, à Câmara Municipal com quinze dias de antecedência.

2.

Qualquer cedência poderá ser suspensa caso a Câmara Municipal necessite das instalações poro
atividades que, pelo seu âmbito, mereçam do Autarquia prioridade na efetivação, competindo-lhe,
porém, comunicar tal facto aos utentes abrangidos com 48 horas de antecedência.

CAPÍTULO IV
PRIORIDADES
Artigo 7°
Cativações Regulares
1.

No horário compreendido entre os 09h00 e as 17h30:
o)

Escolas do 1° Ciclo do Ensino Básico

b)

Associações ou grupos com animação e orientação desportivo organizado com escalões etários
até aos 16 anos;

2.

c)

Associações ou grupos com equipas inseridos em provas do quadro competitivo;

d)

Grupos com atividade de recreação.

No horário compreendido entre os 17h30 e os 21 hOO:
a)

Associações, clubes ou grupos com equipas participantes em provas do quadro competitivo;

b)

Grupos com atividades desportivos sistemáticos com escalão etário superior aos 16 anos (sem
fins lucrativos);

c)
3.

Outros utentes.

Poro além dos prioridades atrás estabelecidas, serão sempre considerados, poro efeitos de
ordenação dos candidatos à utilização regular, aqueles utentes que, no época a nterior, mantiveram
uma prático desportiva mais regular e um maior índice de assiduidade.

Artigo 8°
Cativações Pontuais
1.

Provas e torneios integrados nos quadro competitivos oficiais Federações/Associações.

2.

Provas e torneios do âmbito municipal ou distrital.

3.

Outras realizações desportivas.

4.

Os pedidos de cativação têm de ser feito com 15 dias de antecedência.

CAPÍTULO V
CAMPO DE RELVA NATURAL E PISTA DE ATLETISMO

Artigo 9°
Utilizadores do Campo Relvado
1.

Os utilizadores devem apresentar-se devidamente equipados, designadamente com calçado
desportivo apropriado, e em devidas condições de higiene.

2.

A título excecional, os treinadores, médicos, massagistas e dirigentes poderão ter acesso ao campo
relvado sem estarem equipados, desde que no ex ercício de funções.

Artigo 10º
Regras de Utilização do Campo Relvado
1.

No relvado só é permitido utilizar sapatilhas ou botas com pitons de borracha ou alumínio.

2.

O período de utilização do campo relvado será definido pelo município em função das condições
de utilização não excedendo, em caso algum, as 8 horas semanais, incluindo-se neste cômputo as
horas de treino e as horas de jogo.

3.

Quando da utilização do campo relvado, os utilizadores não deverão, em circunstância alguma,
pisar a pista de atletismo fora do local (devidamente protegido) de ligação dos balneários ao
campo de futebol.

Artigo 11°
Descrição da Pista de Atletismo
A Pista de Atletismo Municipal de Viana do Castelo é constituída por:
a)

Uma pista de atletismo com 8 corredores individuais, com 1,22m de largura e 400 metros de
comprimento, respeitando as normas da Federação Portuguesa de Atletismo e da IAAF;

b)

Dois corredores de saltos com 2 caixas (para salto em comprimento e triplo salto);

c)

Um setor de lançamentos (disco e martelo);

d)

Um setor de lançamento de peso;

e)

Um setor de salto com vara;
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f)

Um setor de salto em altura;

g) Um setor de lançamento do dardo;
h)

Vala para corridas de obstáculos.

Artigo 12º
Material de Uso Coletivo ou Comum
1.

O material desportivo de uso coletivo, propriedade do Município de Viana do Castelo, destina-se
a ser utilizado pelos utilizadores, dela não podendo ser retirado sem autorização superior.

2.

O material desportivo pertencente às escolas, clubes ou outras entidades, poderá ser depositado,
à responsabilidade daquelas entidades, nas Instalações pertencentes ao Município de Viana do
Castelo, desde que exista capacidade para tal e mediante elaboração do respetivo inventário.

Artigo 13°
Requisição/Utilização de Material
O material desportivo que integra a pista, com exceção de material específico à realização de
competições, destina-se a apoiar as atividades dos clubes e atletas e a sua utilização obedece aos
seguintes requisitos:
1.

Deve ser requisitado ao funcionário de serviço, mediante o preenchimento de uma ficha de
requisição de material desportivo:
a)

No dia anterior à utilização, tratando-se de atividades regulares;

b)

No dia da marcação da instalc;sção, quando se trata de atividades pontuais;

c)

Excecionalmente, no início ou durante a atividade, embora daí possam resultar demoras para
os utentes.

2.

O seu uso deverá respeitar o fim técnico a que se destina.

3.

O transporte, manuseamento, montagem e desmontagem são da responsabilidade dos utentes, sob
a supervisão do funcionário.

4.

A montagem e desmontagem do material tem que ser efetuada no período atribuído ao utente, de
modo a não perturbar a atividade dos utilizadores que o antecedem e dos que venham
imediatamente a seguir.

5 . No final da utilização o material deverá ser devolvido ao funcionário de serviço, que o deverá
conferir na presença do responsável.
6.

O funcionário, caso verifique que existe material em falta ou que o mesmo se encontra danificado,
deve elaborar um relatório que deverá ser assinado pelo mesmo e pelo responsável da entidade
utilizadora.

7.

A deterioração proveniente da mó utilização dos equipamentos e materiais desportivos, será
sempre da responsabilidade da entidade utilizadora.

Artigo 14°
Regras de Utilização da Pista de Atletismo
Os utentes da pista de Atletismo deverão cumprir as seguintes regras:
1.

Os atletas devem obrigatoriamente apresentar a sua identificação aos funcionários de serviço à
entrada das instalações.

2.

Para a utilização da pista é obrigatório o uso de calçado adequado:
a)

Sapatilhas de atletismo com bicos até 6mm;

b)

Sapatilhas desportivas convencionais de sola lisa.

3.

Não é permitida a utilização de chuteiras de futebol ou calçado do dia-a-dia.

4.

Antes de aceder à pista deverá certificar-se que o calçado se encontra limpo, a fim de não
introduzir qualquer elemento prejudicial ao pavimento sintético.

5.

Evitar deixar mochilas, roupa ou calçado em cima da pista, relva ou vedação. Transportar poro o
recinto apenas o equipamento indispensável.

6.

A pista 1 só excecionalmente poderá ser utilizado, foro das competições, sendo para o efeito
necessário solicitação expressa por escrito e apenas depois de devidamente autorizada pelo
responsável pela instalação.

7.

O treino de velocidade deve ser efetuado na reta oposta à meta.

8.

Os corredores 2 e 3 devem ser utilizados apenas para corridas superiores a 200m.

9.

O corredor 6 deve ser utilizado apenas paro aquecimento ou atividades lúdicas/ lazer.

1O. Sempre que não existam treinos específicos, podem utilizar-se para aquecimento a s zonas de
lançamento de dardo, corredor de salto com vara, corredor de salto em compr imento, zona de solto
em altura e junto à valo de água.
11. O treino com barreiras deverá ser efetuado na pista 4 e 5, na reto da meta.
1 2. Os treinos de lançamento do peso serão efetuados no setor existente na parte exterior da pista,
no topo Sul.
1 3. Os restantes lançamentos apenas poderão ser realizados nas zonas a eles destinados, depois de
solicitação prévia ao responsável pelo instalação poro planeamento do mesmo. Depois de
finalizado o atividade deverão os atletas procurar deixar o relvo nos melhores condições possíveis,
topando os buracos existentes.
1 4 . Não é permitido, sob nenhuma circunstância, at ravessar o zona de lançamentos durante a
realização dos treinos.
15. Todo o equipamento utilizado deverá ser retirado do pista e devidamente arrumado no local
próprio após a sua utilização.

Artigo 15°
Publicidade
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A Câmara Municipal poderá definir e destinar áreas à afixação de publicidade, sendo o sua
exploração objeto de decisão do entidade gestora dos instalações.

CAPÍTULO VI
TAXAS
Artigo 16º
Tabela de Taxas
A tabela de taxas o que este artigo se refere é a constante no Regulamento de Liquidação e Cobrança
de Taxas Municipais.

Artigo 17º
Pagamento
O pagamento das taxas o que se refere o artigo 16° será feito no prazo de 30 dias a contar da
notificação paro pagamento segundo o Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas Municipais,
artigo 23, ponto 1.

Artigo 18°
Consequências do não Pagamento
1.

O não pagamento das taxas implica o cessação imediata da cedência, salvo a apresentação de
justificação aceite pela entidade responsável pelos instalações.

2.

O não pagamento das taxas implica ainda consequências descritos no secção Ili do capítulo IV do
Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas Municipais.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 19°
Alteração do Regulamento
O presente Regulamento poderá ser alterado, caso a entidade responsável assim o entenda, tendo em
consideração a orientação desport ivo do Município e o melhoria dos condições de utilização.

Artigo 20°
Normas

Consideram-se aplicáveis todas as normas em vigor relativas à segurança e utilização de equipamentos
desportivos, não constantes deste regulamento, nomeadamente as decorrentes da aplicação da Lei n.º
52/2013, de 25 de Julho e respetivas contraordenações.

Artigo 21°
Entrada em vigor
O presente Regulamento entrará em vigor na data tornada pública mediante edital.

Artigo 22º
Proibição Fumar
Nos termos do disposto no Lei nº37 /2007 de 14 de Agosto, é proibido fumar dentro das instalações.

Artigo 23º
Omissões
Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Chefe de Divisão do Desporto, quando
na esfera da sua competência, caso contrário será posto à consideração do Vereador do Pelouro
competente para decisão conforme.

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito projeto de Regulamento e nos termos
legais aplicáveis (cf. Artigo 101° do Código de Procedimento Administrativo] submeter a
apreciação pública, pelo prazo de 30 dias, para, de seguida, ponderados os contributos que
forem rececionados, ser discutido e votado pela Câmara Municipal e remetido à Assembleia
Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea
g) do n.0 1 do artigo 25.0 da Lei n.0 Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro. Esta deliberação foi
tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos Vereadores
Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Marques Franco e Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. B)

PROJETO DE REGULAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
PAVILHÃO DESPORTIVO DA MEADELA:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi
apresentado o documento que seguidamente se transcreve:-
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"PROJETO DE REGULAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA MEADELA
PREÂMBULO
O aumento de atividade tem sido significativo, fruto do aparecimento de novas coletividades
desportivas, bem como de inúmeros grupos informais, cada vez mais alertados para a
necessidade da prática da atividade física, e que na área da Meadela, integrada na União de
Freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela, que pela sua população, obriga a
que se proceda a adaptações às atuais necessidades e exigências, procurando sempre que
esta infraestrutura contribua para a melhoria da qualidade de vida da população, servindo
mais cidadãos com a oferta de serviços desportivos, visando a rentabilização e o incremento
da qualidade de utilização.

NOTA JUSTIFICATIVA
O presente projeto de regulamento é elaborado com base nas disposições constantes dos
artigos 112.º

n.º 7 e 241.º da Constituição da Republica Portuguesa, da alínea k) do n.º1 do

artigo 33.º e alínea g) do n.º1 do artigo 25.!?, ambos, do regime jurídico das autarquias locais,
aprovado sob Anexo 1 da Lei n.!? 75/2013, de 12 de setembro, bem como do artigo 135.º e
seguintes do Decreto-lei

n.º

4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo código do

procedimento administrativo.

CAPÍTULO 1
INSTALAÇÕES
Art.2 12
Definição

1. As instalações do Pavilhão Desportivo da Meadela e visam contribuir para o
desenvolvimento desportivo do concelho de uma forma racional e harmoniosa e para a
promoção de hábitos de vida saudável.

2. As instalações (área de jogo, com 40m x 20m, com tabela lateral) destinam-se,
prioritariamente, ao desenvolvimento de atividades desportivas.

Art.2 22
Utilização
1. As instalações poderão ser utilizadas regularmente :
1.1. De segunda a sexta-feira, das 09,00 às 12,30 e das 14,30 às 23,00 horas;

1.2. Aos sábados das 09,00 às 12,30 horas;
1.3. Fora deste horário, para a efetivação de provas do quadro competitivo oficial,
torneios, ações desportivas do Município, Desporto Escolar e clubes.
2. As instalações apenas poderão ser utilizadas pelas entidades a quem forem cedidas,
sendo vedada a sua subconcessão.
§ Único - As infrações ao disposto no presente artigo implicam a imediata cessação da

cedência das instalações às entidades envolvidas.
3. É permitida a utilização individual das instalações, desde que tal não prejudique a sua
utilização pelas entidades utentes.
4. É vedado o acesso ao recinto desportivo a pessoas com objetos estranhos e sem
equipamento adequado.
5. A utilização das instalações só é permitida desde que os utentes estejam acompanhados
por técnico pedagógico credenciado pela entidade utente.
6. Nos termos da Lei

nº 37/2007 de 14 de Agosto, é proibido fumar dentro das instalações.

7. Os danos causados no decorrer das atividades importarão sempre na reposição dos bens
danificados no seu estado inicial, ou no pagamento da importância relativa aos prejuízos
causados.
8. Verificando-se que a Entidade utilizadora não respeita as normas regulamentares
constantes no regulamento Interno e a conduta dos seus praticantes ou responsáveis é
incorreta, a utilização poderá ser suspensa.

CAPÍTULO li
GESTÃO DE INSTALAÇÕES
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Art.º 3!!
Gestão e Coordenação
1. As instalações serão geridas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, sendo garantido
ao Centro Social e Cultural da Meadela a utilização do pavilhão desportivo da Meadela, às
terças e quintas-feiras, entre as 18 e as 23,00 horas, aos sábados, no período da manhã,
e gozando ainda de preferência na reserva de espaços aos Domingos, feriados e sábados
de tarde (conforme acordo estabelecido entre a Câmara Municipal e o Centro Social e
Cultural).
2. São atribuições da Câmara Municipal:
2.1. Administração e gerência das instalações;
2.2. Fazer cumprir todas as normas em vigor relativamente à utilização das instalações
desportivas;
2.3. Tomar todas

as

medidas

necessárias

ao

bom

funcionamento

e

melhor

aproveitamento das instalações;
2.4. Receber, de 20 a 30 de Junho, os pedidos de cativação regular para os períodos de
utilização compreendidos entre as 09,00 e as 23,30 horas, á segunda, quarta e sextafeira;
2.5. Analisar os pedidos recebidos e classificá-los conforme as prioridades estabelecidas
no artigo 9º;
2.6. Publicar, através da afixação em espaço próprio na entrada das instalações
desportivas, entre os dias 10 e 20 de Julho, os mapas onde estejam descritos os
tempos e espaços atribuídos, referentes aos pedidos de cativação insertos no ponto
2.4;
2.7. Comunicar por escrito aos interessados, até 30 de Julho, os espaços e horas que lhes
forem atribuídos;
2.8. Publicar, até 30 de Julho, a lista dos pedidos que não puderam ser satisfeitos;
2.9. Receber, ana lisar e decidir sobre todos os pedidos de cedências pontuais das
instalações;
2.10.Admitir, ao longo do ano, novos utentes regulares, tendo em conta a lista de espera
e o total aproveitamento das instalações;

2.11. Receber, analisar e decidir sobre os pedidos de cedência das instalações para
manifestações culturais que não danifiquem as instalações e não ponham em causa
as qualidades de higiene e utilização, nomeadamente do recinto de jogos;
2.12.Analisar e decidir sobre todos os casos omissos no presente Regulamento.

CAPÍTULO Ili
CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES
Art.2 42
Tipos de Cedência
Consideram-se dois tipos de cedência:

1- Regular: - O que prevê a utilização das instalações em dias e horas previamente fixadas ao
longo do ano;
2 - Pontual: Que implica a ut ilização esporádica das inst alações.
Art.2 52
Cedências Regulares
1. Os interessados nas cedências regulares deverão formular os respetivos pedidos de

cativação na Câmara Municipal, para utilização à segunda, quarta e sexta-fe ira) e no
Centro Social e Cult ural (terças, quintas e sábado de manhã), no prazo estipulado no
ponto 2.4 do artigo 3º, do Capitulo 2, indicando claramente:
1.1. Espaço, hora e dias da semana pretendidos;
1.2. Modalidade(s) que desejam praticar;
1.3. Número aproximado de praticantes e seus escalões etários;
1.4. Nome e morada do(s) responsável(eis) do(s) grupo(s).
1.5. Fim a que se destina a atividade:
1.5.1. Aprendizagem;
1.5.2. Orientação desportiva/compet ição;
1.5.3. Manutenção/recreação.
2. Os pedidos de utilização regular formulados para além dos prazos serão considerados
para efeitos de ordenação da lista de espera.
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Art.!? 6!?
Cedências Pontuais
Os pedidos de cedência pontual deverão ser feitos com um prazo mínimo de quinze dias de

antecedência.

Art.!? 7!?
Cancelamento de Cedências
1. A entidade utente regular poderá abdicar da utilização do espaço que lhe havia sido

atribuído, bastando, para tal, comunicá-lo, por escrito, à entidade responsável com quinze
dias de antecedência.
2. Qualquer cedência poderá ser suspensa caso a Câmara Municipal e o Centro Social e
Cultural necessitem das instalações para atividades desportivas que, pelo seu âmbito,
mereçam da Autarquia e do Centro Social prioridade na efetivação, competindo-lhe,
porém, comunicar tal facto aos utentes abrangidos com 48 horas de antecedência.
§ Único - Excetuam-se as cedências referentes à realização de provas do quadro

competitivo oficial.

Art.!? 8!?
Encargos de Entidades Utilizadoras
A venda de bilhetes, controle de entradas e policiamento do recinto constitui encargo e

responsabilidade das entidades utilizadoras.

CAPÍTULO IV
PRIORIDADES
Art.!! 9!?
Cativações Regulares
1. No horário compreendido entre as 09h00 e as 18h00:

1.1. Escolas do 12 Ciclo do Ensino Básico, Jardins de Infância rede pública e do Centro
Social e Cu ltural da Meadela;
1.2. Outros estabelecimentos de educação;
1.3. Coletividades ou grupos com animação e orientação desportiva organizada com
escalões etários até aos 16 anos;
1.4. Coletividades ou grupos com equipas inseridas em provas do quadro competitivo.

2. No horário compreendido entre as 18h00 e as 23h30:
2.1. Escolas com classes de aprendizagem e orientação desportiva ou gímnica com
escalões etários até aos 15 anos;
2.2. Associações, clubes ou grupos com equipas participantes em provas do quadro
competitivo;
2.3. Grupos com atividades desportivas sistemáticas com escalão etário superior aos 16
anos (sem fins lucrativos);
2.4. Outros utentes.
3. Para além das prioridades atrás estabelecidas, serão sempre consideradas, para efeitos
de ordenação dos candidatos à utilização regular, aqueles utentes que, na época anterior,
mantiveram uma prática desportiva mais regular e um maior índice de assiduidade.
4. As cativações cessam automaticamente quando, num período superior a um mês, se
verifique um número médio de utentes inferior a 10 (dez).

Art.2 102
Cativações Pontuais
1. Provas e t orneios integrados nos quadros competitivos oficiais Federações/Associações.
2. Provas e torneios do âmbito municipal ou distrital.
3.

Outras realizações desportivas.

CAPÍTULO V
MATERIAL
Art.2112
Propriedade do Material Fixo e Móvel
O material fixo e móvel existente nas instalações constitui propriedade municipal e do Centro
Social e Cultural poderá ser utilizado racionalmente por todos os utentes.

Art.2122
Utilização de Material
1. O material pertencente às entidades utentes apenas poderá ser utilizado por elas próprias
e encontra-se à sua exclusiva responsabilidade.
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2. O material gimnodesportivo da Câmara Municipal e do Centro Social e Cultural utilizado
no decorrer das atividades, deverá, no fim das mesmas, ser confiado aos funcionários
municipais das instalações.

Art.!! 13!!
Requisição de Material
Apenas é permitido o acesso às arrecadações de material aos funcionários municipais. A
entrega do material arrecadado será obrigatoriamente feita pelos funcionários quando
solicitados pelos utilizadores.

CAPÍTULO VI
PESSOAL
Art.214!!
Atribuições
1. O pessoal m unicipal destacado nas instalações est á sob a responsabilidade da Câmara
Municipal e dela dependent e exclusivamente.
2. Suas atribuições:
2.1. Assistente Operacional/ Guarda:
2.1.1. Abrir e fechar as instalações nos horários previamente estabelecidos;
2.1.2. Velar pelo fu ncionamento do sistema de iluminação e aquecimento de água,
arejamento;
2.1.3. Controlar a utilização dos espaços interiores previamente estabelecidos;
2.1.4. Montar, desmontar e arrecadar o material a que se refere o Artigo 13º;
2.1.5. Responsabilizar-se pelos va lores previamente entregues à sua guarda;
2.1.6. Fazer o registo diário e mensal dos utilizadores em mapa apropriado;
2.1.7. Fazer cumprir os horários de utilização definidos, a fim de que não haja
atropelos à normal sequência dos utilizadores, evitando os desperdícios de
bens de consumo, nomeadamente água e luz;
2.1.8. Participar à entidade responsável todas as ocorrências;
2.1.9. Zelar pelo cumprimento das normas em vigor referentes à defesa da
integridade física dos utentes.

2.2. Assistente Operacional/Pessoal de higiene e limpeza
2.2.1. Manter as instalações limpas e asseadas;
2.2.2. Zelar pelo cumprimento das normas elementares de higiene no decorrer da
utilização das instalações.

CAPÍTULO VII
PUBLICIDADE
Art.2152
Publicidade
À Câmara Municipal e ao Centro Social e Cultural serão reservados espaços para colocação
de painéis tendo em vista campanhas de sensibilização desportiva e cultural, quer do
município, quer do Centro Social e Cultural, quer de outras entidades a que a Câmara
Municipal e o Centro Social e Cultural concedam prévia autorização.

CAPÍTULO VIII
TAXAS
Art.2 162
Tabela de Taxas
A tabela de taxas a que este artigo se refere é a constante no Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais.

Art.2 172
Pagamento
O pagamento das taxas a que se refere o artigo 16º será feito no prazo de 30 dias a contar da
notificação para pagamento segundo o Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas
Municipais, artigo 23, ponto 1.

1.

Art.2182
Sanções
O não pagamento das taxas implica a cessação imediata da cedência, salvo a
apresentação de justificação aceite pela entidade responsável pelas instalações.

2. O não pagamento das taxas implica ainda consequências descritas na secção Ili do capítulo
IV do Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas Municipais.
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CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.2192
Entrada em Vigor
O presente Regulamento entrará em vigor na data tornada pública mediante edital.

Art.2 202
Alteração do Regulamento
O presente Regulamento poderá ser alterado, caso a entidade responsável assim o entenda,
tendo em consideração a orientação desportiva do Município e a melhoria das condições de
utilização.

Art.2 212
Normas
Consideram-se aplicáveis todas as normas em vigor relativas à segurança e utilização de
equipamentos desportivos,

não constantes deste regulamento,

nomeadamente as

decorrentes da aplicação da Lei n.2 52/2013, de 25 de Julho e respetivas contraordenações.

Artigo 222
Proibição Fumar
Nos termos do disposto no Lei n237/2007 de 14 de Agosto, é proibido fumar dentro das
instalações.

Artigo 232
Omissões
Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Chefe de Divisão do Desporto,
quando na esfera da sua competência, caso contrário será posto à consideração do Vereador
do Pelouro competente para decisão conforme."

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito projeto de Regulamento e nos termos
legais aplicáveis (cf. Artigo 101° do Código de Procedimento Administrativo) submeter a
apreciação pública, pelo prazo de 30 dias, para, de seguida, ponderados os contributos que
forem rececionados, ser discutido e votado pela Câmara Municipal e remetido à Assembleia

Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na alínea k) do n.0 1 do artigo 33.0 e da alínea
g) do n.0 1 do artigo 25. 0 da Lei n.0 Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Esta deliberação foi

tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções. C) PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO

DESPORTIVO MUNICIPAL DAVID FREITAS:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi
apresentado o documento que seguidamente se transcreve:-

"PROJETO DE REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO
DESPORTIVO MUNICIPAL DAVID FREITAS
PREÂMBULO
A crescente importância do desporto e das atividades físicas como fator de promoção de
saúde, de bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos vincula e responsabiliza as
autarquias locais na oferta de condições que satisfaçam tais necessidades e expectativas.
Nesse âmbito, a Câmara Municipal de Viana do Castelo com o funcionamento do Pavilhão
Desportivo David Freitas, pretende dar cobertura às necessidades de prática e
desenvolvimento desportivo da população de meio mais rural, em condições de segurança e
comodidade, proporcionando um desenvolvimento físico saudável e equilibrado de todos os
utilizadores.

NOTA JUSTIFICATIVA
O presente projeto de regulamento é elaborado com base nas disposições constantes dos
artigos 112.º

n.º 7 e 241.º da Constituição da

Republica Portuguesa, da alínea k) do n.º1 do

artigo 33.º e alínea g) do n.º1 do artigo 25.º, ambos, do regime jurídico das autarquias locais,
aprovado sob Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como do artigo 135.º e
seguintes do Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o novo código do
procedimento administrativo.

CAPÍTULO 1
INSTALAÇÕES
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Art2 12
Definição
1. As instalações do Pavilhão Desportivo Municipal David Freitas constituem património
municipal visam contribuir para o desenvolvimento desportivo do concelho de uma forma
racional e harmoniosa e para a promoção de hábitos de vida saudável.
2. As instalações (recinto de jogo e sala) destinam-se, exclusivamente, à prática desportiva.

Art2 22
Utilização
1. As instalações poderão ser utilizadas regularmente de segunda a sexta-feira, das 09,00 às
12,00 e das 14,30 às 22,30 horas; aos sábados das 09,30 às 12,30 horas, fora deste horário,
para a efetivação de provas do quadro competitivo oficial, torneios, ações desportivas do
Município, Desporto Escolar e clubes.
2. Para efeitos de cedências regulares, considera-se o pavilhão dividido em três espaços.
3. É permitida a utilização individual das instalações, desde que tal não prejudique a sua
utilização pelas entidades utentes.

§ Único - As infrações ao disposto no presente artigo implicam a imediata cessação da
cedência das instalações às entidades envolvidas.
4. É vedado o acesso ao recinto desportivo a pessoas com objetos estranhos e sem
equipamento adequado.
5. A utilização das instalações só é permitida desde que os utentes estejam acompanhados
por técnico pedagógico credenciado pela ent idade utente.
6. Nos termos do disposto no Lei nº37/ 2007 de 14 de Agosto, é pro ibido fumar dentro das
instalações.
7. Verificando-se que a Ent idade utilizadora não respeita as normas regulamentares
constantes no regulamento Interno e a cond uta dos seus praticantes ou responsáveis é
incorret a, a utilização poderá ser suspensa.
8. As instalações apenas poderão ser utilizadas pelas entidades a quem forem cedidas, sendo
vedada a sua subconcessão.

CAPÍTULO li
GESTÃO DAS INSTALAÇÕES

Art2 32
Gestão e Coordenação
1. As instalações serão geridas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, atribuído Pelouro
do Desporto, que se considera a entidade responsável pelas mesmas.
2. São suas atribuições:
2.1. Administração e gerência das instalações;
2.2. Fazer cumprir todas as normas em vigor relativamente à utilização das instalações
desportivas;
2.3. Tomar

todas

as

medidas

necessárias

ao

bom

funcionamento

e

melhor

aproveitamento das instalações;
2.4. Receber, de 20 a 30 de Junho, os pedidos de cativação regular para os períodos de
utilização compreendidos entre as 09,00 e as 23,30 horas, de segunda a sexta-feira, e
das 09,00 às 13,00 horas de sábado;
2.5. Analisar os pedidos recebidos e classificá-los conforme as prioridades estabelecidas
no Capítulo IV;
2.6. Publicar, através da afixação em espaço próprio na entrada das instalações
desportivas, entre os dias 10 e 20 de Julho, os mapas onde estejam descritos os
tempos e espaços atribuídos, referentes aos ped idos de cativação insertos no ponto
2.4;
2.7. Comunicar por escrito aos interessados, até 30 de Julho, os espaços e horas que lhes
forem atribuídos;
2.8. Publicar, até 30 de Julho, a lista dos pedidos que não puderam ser satisfeitos;
2.9. Receber, analisar e decidir sobre todos os pedidos de cedências pontuais das
instalações;
2.10. Admitir, ao longo do ano, novos utentes regulares, tendo em conta a lista de espera
e o total aproveitamento das instalações;
2.11. Analisar e decidir sobre todos os casos omissos no presente Regulamento.
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CAPÍTULO Ili
CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES
Art2 42
Tipos de Cedência
Consideram-se dois tipos de cedência:
1 - Regular: - O que prevê a utilização das instalações em dias e horas previamente fixadas ao
longo do ano;
2 - Pontual: - Que implica a utilização esporádica das instalações.

Art2 52
Cedências Regulares
1. Os interessados nas cedências regulares deverão formular os respetivos pedidos de
cativação na Câmara Municipal, no prazo estipulado no ponto 2.4 do artigo 32, do Capitulo
2, indicando claramente:
1.1 Espaço, hora e dias da semana pretendidos;
1.2 Modalidades que desejam praticar;
1.3 Número aproximado de praticantes e seus escalões etários;
1.4 Nome e morada do responsável do grupo.
1.5 Fim a que se destinam:
1.5.1 Aprendizagem;
1.5.2 Orientação desportiva/competição;
1.5.3 Manutenção/recreação.
2. Os pedidos de utilização regular formulados para além dos prazos serão considerados para
efeitos de ordenação da lista de espera.

Artº 6º
Cedências Pontuais
Os pedidos de cedência pontual deverão ser feitos com um prazo mínimo de quinze dias de
antecedência.

Art2 72
Cancelamento de Cedências

1. A entidade utente regular poderá abdicar da utilização do espaço que lhe havia sido
atribuído, bastando, para tal, comunicá-lo, por escrito, à entidade responsável com quinze
dias de antecedência.
2. Qualquer cedência poderá ser suspensa caso a Câmara Municipal necessite das
instalações para atividades que, pelo seu âmbito, mereçam da Autarquia prioridade na
efetivação, competindo-lhe, porém, comunicar tal facto aos utentes abrangidos com 48
horas de antecedência.
§ Único - Excetuam-se as cedências referentes à realização de provas do quadro

competitivo oficial.

CAPÍTULO IV
PRIORIDADES
Artº 82
Cativações Regulares

1. No horário compreendido entre as 08h30 e as 17h30:
a) Escolas do 12 Ciclo do Ensino Básico, Jardins-de-infância e ATL;
b) Coletividades ou grupos com animação e orientação desportiva organizada com
escalões etários até aos 16 anos;
c) Coletividades ou grupos com animação e orientação desportiva organizada para
munícipes aposentados.
d) Coletividades ou grupos com equipas inseridas em provas do quadro competitivo.
2. No horário compreendido entre as 17h30 e as 22h00:
b) Associação Desportiva Afifense para a prática do Andebol, em todos os escalões
etários com a exceção da recreação que será considerada no quadro geral das outras
utilizações (protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal e a ADA, de 29 de
Fevereiro de 2008).
c) No período de cativações a ADA procederá a afetação dos espaços atribuídos, dentro
do princípio da racionalidade, e tendo presente a maior e melhor ocupação do espaço.
3. No horário compreendido entre as 22h00 e as 23h00:
a) Outros utentes.
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4. Para além das prioridades atrás estabelecidas, serão sempre consideradas, para efeitos
de ordenação dos candidatos à utilização regular, aqueles utentes que, na época anterior,
mantiveram uma prática desportiva mais regular e um maior índice de assiduidade.
5. As cativações cessam automaticamente quando, num período superior a um mês, se
verifique um número médio de utentes inferior a 12 (doze) por tempo de utilização grupo
etário/ equipa definido no início da época.

Art2 92
Cativações Pontuais
1- Provas e torneios integrados nos quadros competitivos oficiais Federações/Associações.
2- Provas e torneios do âmbito municipal ou distrital.
3· Outras realizações desportivas.

CAPÍTULO V
MATERIAL
Art2 102
Propriedade do Material Fixo e Móvel
O material fixo e móvel existente nas instalações constitui propriedade municipal e poderá
ser utilizado racionalmente por todos os utentes, exceção feita ao material específico da ADA.

Art2 112
Utilização de Material

1. O material pertencente às entidades utentes apenas poderá ser utilizado por elas próprias
e encontra-se à sua exclusiva responsabilidade.
2. O material gimnodesportivo da Câmara Municipal utilizado no decorrer das atividades,
deverá, no fim das mesmas, ser confiado aos funcionários municipais das instalações.

Art2 122
Requisição de Material
Apenas é permitido o acesso às arrecadações de material desportivo aos funcionários
municipais. A entrega do material arrecadado será, obrigatoriamente, feita pelos funcionários
quando solicitado pelos utilizadores.

CAPÍTULO VI
PESSOAL
Art2132
Atribuições
1. O pessoal municipal destacado nas instalações está sob a responsabilidade da Câmara
Municipal e dela dependente exclusivamente.
2. Suas atribuições:
2.1. Assistente Operacional/Auxiliar administrativo:
2.1.1. Abrir e fechar as instalações nos horários previamente estabelecidos;
2.1.2. Velar pelo funcionamento do sistema de iluminação e aquecimento de água,
arejamento;
2.1.3. Controlar a utilização dos espaços interiores previamente estabelecidos;
2.1.4. Montar, desmontar e arrecadar o material a que se refere o artº 12;
2.1.5. Responsabilizar-se pelos valores previamente entregues à sua guarda;
2.1.6. Fazer o registo diário e mensal das utilizações em mapa apropriado;
2.1.7. Participar à entidade responsável todas as ocorrências;
2.1.8. Zelar pelo cumprimento das normas em vigor referentes à defesa da
integridade física dos utentes.
2.2. Assistente Operacional/Pessoal de higiene e limpeza:
2.2.1. Ter as instalações limpas e asseadas;
2.2.2. Zelar pelo cumprimento das normas elementares de higiene no decorrer da
utilização das instalações.

CAPÍTULO VII
PUBLICIDADE
Art 142
Publicidade
A Câmara Municipal definirá áreas a destinar à afixação de publicidade e princípios a observar
na sua colocação.
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CAPÍTULO VIII
TAXAS
Art2152
Tabela de Taxas
A tabela de taxas a que este artigo se refere é a constante no Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais, Capítulo X, Quadro, XXXVI.

Art2162
Pagamento
O pagamento das taxas a que se refere o artigo 152 será feito no prazo de 30 dias a contar da
notificação para pagamento segundo o Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas
Municipais, artigo 23, ponto 1.

Art2 172
Sanções
1. O não pagamento das taxas implica a cessação imediata da cedência, salvo a apresentação
de justificação aceite pela entidade responsável pelas instalações.

2. O não pagamento das taxas implica ainda consequências descritas na secção Ili do capítulo
IV do Regulamento de Liquidação e Cobranças de Taxas Municipais.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art2182
Entrada em Vigor
O presente Regulamento entrará em vigor na data tornado público mediante edital.

Art2192
Alteração do Regulamento
O presente Regulamento poderá ser alterado, caso a entidade responsável assim o entenda,
tendo em consideração a orientação desportiva do Município e a melhoria das condições de
utilização.

Art2 20!!

Normas
Consideram-se aplicáveis todas as normas em vigor relativas à segurança e utilização de
equipamentos desportivos, não constantes deste regulamento, nomeadamente as
decorrentes da aplicação da Lei n.º 52/2013, de 25 de Julho e respetivas contraordenações.

Artigo 212
Proibição Fumar
Nos termos do disposto no Lei nº37/2007 de 14 de Agosto, é proibido fumar dentro das
instalações.

Artigo 222
Omissões
Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pelo Chefe de Divisão do Desporto,
quando na esfera da sua competência, caso contrário será posto à consideração do Vereador
do Pelouro competente para decisão conforme."

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito projeto de Regulamento e nos
termos legais aplicáveis (cf. Artigo 101° do Código de Procedimento Administrativo]
submeter a apreciação pública, pelo prazo de 30 dias, para, de seguida, ponderados
os contributos que forem rececionados, ser discutido e votado pela Câmara Municipal
e remetido à Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na alínea
k) do n .º 1 do artigo 33.0 e da alínea g) do n.0 1 do artigo 25. 0 da Lei n .0 Lei n.0 75/2013,
de 12 de setembro. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. (09) PROTOCOLOS DE

COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -APOIOS ÀS JUNTAS E
UNIÕES DE FREGUESIA - Nos termos da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, conforme regulamento

aprovado na Assembleia Municipal de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito da colaboração técnico-
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e
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

Número de
Compromisso

3.739

Alargamento/Pavi. Beco Pombal

968

1.068

Reparação Trator

969

1.642

Reparação Trator

970

Caminho Fonte do Forno

971

Vila Nova de Anha

UF Torre e Vila Mou
Afife

20.000

UF Subportela, Deocriste e
Portela Susã

S.000

Toponímia Subportela

972

Perre

12.500

Cemitério 2!!. Fase

973

TOTAL

43.949

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

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efectividade de funções. ( 1O) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara
Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao orçamento municipal em
vigor, com a informação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - A presente proposta de alteração
orçamental justifica-se pela necessidade de se proceder a ajustamentos/transferências
entre rubricas correntes e de capital, com maior expressão na despesa resultante da
aquisição de terrenos necessários à expansão dos parques empresariais.

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÂNICA ECONÓMICA
02
0201

DESCRIÇÃO

DOTAÇÃO
ANTERIOR

DESPESA
MODIFICAÇÕES
ORÇAMENTAIS
INSCRIÇÕES DIMINUIÇÕES
REFORÇOS
ANULAÇÕES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

(AMARA MUNICIPAL
PRESID~NCIA

02
0202
020214
020220
020225
08
0805
080501
08050108
0202

AQUISIÇÃO De BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO De SERVIÇOS
ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS SERVIÇOS

91.000,00
95.000,00
374.250,00

25.500,00
20.000,00
0,00

0,00
0,00
10.000,00

116.500,00
115.000,00
364.250,00

306.000,00

0,00

190.000,00

116.000,00

25.500,00
265.000,00

0,00
10.000,00

9.000,00
0,00

16.500,00
275.000,00

1.500,00
27.000,00
189.000,00

2.400,00
0,00
0,00

0,00
2.400,00
1.000,00

3.900,00
24.600,00
188.000,00

5.000,00
268.500,00
175.o31,82
694.888,00
1.591.150,00

35.000,00
0,00
0,00
14.000,00
1.000,00

326.827,50

0,00

20.000,00

306.827,50

356.000,00

0,00

2.000,00

354.000,00

2.500,00

4.000,00

0,00

6.500,00

594.579,25
1.120.000,00

11.000,00
20.000,00

0,00
0,00

605.579,25
1.140.000,00

101.000,00

0,00

24.000,00

77.000,00

167.000,00

5.000,00

0,00

172.000,00

78.079,00

50.000,00

0,00

128.079,00

263.500,00

80.000,00

0,00

343.500,00

1.000,00

5.000,00

0,00

6.000,00

200.000,00
70.000,00
808.000,00

1.000,00
5.000,00
0,00

0,00
0,00
100.000,00

201.000,00
75.000,00
708.000,00

TRANSFER~NCIAS DE CAPITAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
O UTROS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

02
0202
020215
020225
0203

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
FORMAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS
DEP. EDUCAÇÃO, CULTURA QUALIDADE VIDA

02
0201
020118
020120
020121
0202
020202
020214
020217
020220
020225
04
0405
040501
04050108
0407
040701
04070104
07
0701
070102
07010201
070103
07010302
0701030209
07010305
070104
07010406
070110
07011002
0703
070303
07030313
0204

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO HCNICA
MATERIAL De EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO
OUTROS BENS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
LIMPEZA E HIGIENE
ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
PUBLICIDADE
OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
OUTROS SERVIÇOS

0,00
40.000,00
51.500,00
217.000,00
3.000,00
172.031,82
0,00
708.888,00
0,00 1.592.150,00

TRANSFER~NCIAS CORRENTES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
OUTROS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FINS SOCIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
HABITAÇÕES
CONSTRUÇÃO
EDIF(CIOS
INSTALAÇÕES DESPORTI VAS E RECREATIVAS
OUTROS
ESCOLAS
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
INSTALAÇÕES DESPORTI VAS E RECREATIVAS
EQUIPAMENTO BÁSICO
OUTRO
BENS DE DOM(NIO PúBLI CO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
OUTROS
DEP. ORDENAMENTO TERRITÓRIO AMBIENTE

02
0202
020225
0205

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISI ÇÃO DE SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO

02
0201
020108
0202
020203
020214
020225
07

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVI ÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
AQUISI ÇÃO DE SERVIÇOS
CONSERVAÇÃO DE BENS
ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
OUTROS SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
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0701
070101
070103
07010301
0701030199
07010303
070104
07010402
070109
0703
070303
07030301

INVESTIMENTOS
TERRENOS

351.000,00

110.000,00

0,00

461.000,00

249.500,00

23.000,00

0,00

272.500,00

12.000,00

14.000,00

0,00

26.000,00

100.000,00
2.000,00

0,00
4.000,00

23.000,00
0,00

77.000,00
6.000,00

º·ºº

4.000,00
439.900,00
198.900,00
241.000,00

EDIFfCIOS
INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS
OUTROS
MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
SANITÁRIA
CONSTRUÇÕES DIVERSAS
SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
BENS DE DOMfNIO PúBLICO
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS
VIADUTOS, ARRUAMENTOS, OBRAS COMPLEMENTAR

1.191.382,49
10.103.188,06

439.900,00
198.900,00
241.000,00

1.187.382,49
10.103.188,0

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e
Helena Marques e a abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. ( 11) RATIFICAÇÃO DE

DESPACHOS:- O Presidente da Camara informou que não havia quaisquer despachos
que devessem ser submetidos a ratificação. (12) PERÍODO DE INTERVENÇÃO

ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de
intervenção aberto ao público, tendo-se registado a intervenção de:- JOSÉ MANUEL
LIGEIRO, em representação de 10 condóminos da Urbanização Valverde - Referiu que
pretende perceber como a Câmara Municipal aprova uma obra com base em falsas
declarações e qual o motivo por que a obra ainda não parou. O Vereador Luís Nobre
esclareceu que a Câmara atua com base na boa-fé das partes, contudo reconhece que
os fundamentos apresentados não correspondem à verdade. (13) APROVAÇÃO DA

ACTA EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n. 75/2013, de 12
0

de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos
imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo
Presidente da Câmara e Secretário da presente reunião. Esta deliberação foi tomada por

unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. E,
nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas dezassete horas e trinta
minutos, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.

