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ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
12 DE MAIO DE 2016:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos doze dias do mês de Maio do ano dois
mil e dezasseis, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reurúu-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 ANTFS 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 PRFSIDENTE DA CÂMARA- 1 - INFORMAÇÃO:· Pelo Presidente
da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:"INFORMAÇÃO - No dia 29 de Abril, o Executivo Municipal participou na sessão de abertura das
Jornadas Pediátricas que decorreram na Escola Superior de Saúde e na abertura das novas instalações
da BMW na Zona Industrial. No dia 30 de Abril, realizou-se a cerimónia do lançamento da 1ª pedra do
novo hotel a instalar no Cabedelo, pela empresa FeelViana. Também no dia 30, o Presidente da

Câmara participou na sessão de abertura do Congresso da Fepa - Federação Europeia de Filatelia e o
Congresso Luso-Brasileiro de Filatelia, que trouxe a Viana do Castelo representantes de cerca de 40
países da Europa, que decorreu na Biblioteca Municipal, no âmbito da Lubrapex 2016. No dia 3 de
Maio, o Presidente da Câmara e Presidente da CIM do Alto Minho participou na reunião da Unidade
de Missão para a Valorização do Interior, que se realizou em Mondim de Basto. O galardão Bandeira
Azul 2016 foi atribuído às praias de Afife, Arda (Mariana), Paçô, Carreço, Norte, Cabedelo, Amorosa e
Castelo de Neiva, galardão que volta a premiar a qualidade das praias de Viana do Castelo. No dia 4
de maio, o Presidente da Câmara recebeu os alunos do 3.º A e 3.º B da Escola de Ensino Básico de
Monserrate, no salão nobre da Câmara Municipal de Viana do Castelo para apresentar o seu novo
projeto de empreendedorismo desenvolvido no âmbito do seu projeto escolar, com o conceito "O
parque da partilha". No dia 7 de maio, o Presidente da Câmara esteve presente na Biblioteca
Municipal para a sessão de apresentação do livro "História do Livro e da Filologia" de Artur Anselmo.
Neste dia, a Mordomia da Festa das Rosas veio apresentar cumprimentos à Câmara Municipal, sendo
recebida no Salão Nobre e realizou- se Ili Festival de Dança, no Centro Cultural de Viana do Castelo.
No 9 de Maio, Dia da Europa, a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Howa Tramico Automotive
apresentaram, em conferência de imprensa, o novo projeto industrial em Viana do Castelo, que estará
em funcionamento já em 2017 e criará cerca de 70 postos de trabalho. No dia 10 de Maio, Presidente
da Câmara Municipal proferiu uma intervenção na Conferência "Relações transfronteiriças Norte
Portugal Galiza", Biblioteca Municipal, evento integrado na semana da Europa, organizada pela ETAP.
Também no dia 10 de Maio realizou-se a Sessão de Abertura dos XVI Encontros de Cinema e Vídeo,
que decorrerão no Teatro Municipal de Sá de Miranda até 15 de Maio. No dia 11 de Maio, realizou-se
a assinatura do Protocolo de Colaboração entre o Município e o Grupo Desportivo dos Trabalhadores
dos ENVC e o Presidente da Câmara Municipal esteve presente na apresentação da Fundação e do
navio Museu Gil Eannes no Clube de Oficiais da Marinha Mercante, em Oeiras. No dia 12 de maio, o
Presidente da Câmara participou no seminário da APEMETA- Associação Portuguesa de Empresas de
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Tecnologias Ambientais, sobre o Setor da Água, no Hotel Ipanema Park no Porto. O Funicular de Santa
Luzia, que recentemente foi alvo de trabalhos de manutenção no valor aproximado de 50 mil euros
para substituição do cabo de tração, registou um aumento exponencial de utilizações, tendo atingido,
em 2015, o recorde de 106.286 passageiros. (a) José Maria Costa.". 2. PORTAGENS NA A28 -

O

Presidente da Câmara questionou a Vereadora Ilda Figueiredo sobre a posição da CDU
e do BE nesta questão. A Vereadora Ilda Figueiredo informou que o PS declarou na
altura não aceitar a redução ou extinção das portagens na A28, ao contrário do que
aconteceu às portagens do interior. O Presidente da Câmara reiterou que em 2011 os
partidos da CDU e BE propunham a isenção das portagens na A28 e agora a proposta
de resolução já não abarca esta via. O Vereador Eduardo Teixeira referiu que existe
alguma incongruência das posições autárquicas em relação às posições nacionais nesta
matéria. O PSD sempre foi contra o pórtico existente neste distrito. O Presidente da
Câmara sugeriu que se aprove uma declaração subscrita por todo o Executivo
relativamente a esta matéria tendo apresentada a seguinte proposta de Moção:- "MOÇÃO
- Na região norte está consolidado, desde há muitos anos, um conjunto de relações muito estreitas
com a Galiza que faz deste espaço transfronteiriço um local privilegiado de construção de uma
economia inter-regional, com dinâmicas importantes a nível social, laboral, financeiro e cultural. Esta
realidade

é materializada pelas constantes e mesmo diárias deslocações de cidadãos e empresas

galegas que trabalham e desenvolvem a sua actividade neste lado da "fronteira" e também daqueles
que se deslocam para passeio e lazer, sendo de realçar o registo de cerca de um milhão de veículos
que cruzam a fronteira de Valença Tui em ambos os sentidos, anualmente. A implementação de
portagens A28, desde 15 de Outubro de 2010, criou constrangimentos diversos, constituindo, desde
então, um entrave à competitividade e atratividade da região, bem como ao turismo, com reflexos

gravosos a nível da restauração, hotelaria e comércio que provocou uma redução de 46% no volume
de negócios deste sector. A introdução de portagens aumentou a sinistralidade e insegurança
rodoviária na EN13, que não é alternativa à A28 por atravessar várias localidades e ter vários troços

já desclassificados para Estradas Municipais, e prejudicou seriamente a dinâmica da economia local e
do turismo bem como a utilização de infraestruturas aeroportuárias por parte dos utentes da Galiza,
isto numa região cujos indicadores de desenvolvimento sócio - económico são inferiores à média

nacional e não existem alternativas de oferta do sistema rodoviário e ferroviário. Tendo a região de
Viana do Castelo e a Região Norte uma forte ligação a Espanha e à Galiza, responsável por parte da
nossa atividade económica, o Executivo Municipal vem solicitar a eliminação das portagens na A28
entre Viana e Porto, para introduzir uma maior justiça e coesão territorial nas zonas de fronteira
que assentam a sua dinâmica económica nas relações transfronteiriças.".

A Câmara deliberou

por unanimidade aprovar a transcrita moção e em consequência dar da mesma
conhecimento ao Ministro do Planeamento e das infraestruturas. A Vereadora Ilda
Figueiredo declarou que acha lamentável este "ataque" à CDU. O Presidente da Câmara
abordou a relocalização do Pórtico da Zona Industrial de Neiva para além da redução
e/ ou abolição das portagens. 3. VOTO DE LOUVOR:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada o voto de louvor que seguidamente se transcreve:-

"VOTO DE LOUVOR - O

Voleibol Clube de Viana sagrou-se campeão nacional da li divisão nacional pela conquista do título
Nacional da 2i! Divisão, garantindo assim, a subida à li! Divisão Nacional do Voleibol, no escalão sénior
masculino. Ao longo deste campeonato, o Voleibol Clube de Viana demonstrou grande
empenhamento e valor conseguindo chegar ao final do campeonato sem derrotas. A equipa sénior do
Voleibol Clube de Viana é constituída na sua essência por atletas vianenses, cuja formação foi
realizada integralmente nos escalões de formação do clube vianense. Assim, proponho que a Câmara
Municipal registe um público louvor aos Atletas, Treinadores, Diretores e restantes colaboradores do
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Clube que contribuíram para a obtenção deste brilhante resultado coletivo. (a) José Maria Costa.".

A

Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de louvor. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade
de funções. 4. REALIZAÇÃO DA PRÓXIMA REUNIÃO DE CÂMARA:- Uma vez que a data
prevista para a realização da próxima reunião camarária coincide com um dia feriado
a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, realizar a próxima reunião
camarária dia 25 de Maio pelas 18 horas. INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO
TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:- 1.
INOPERÂNCIA DA PSP - O Vereador Eduardo Teixeira referiu-se às declarações

proferidas pelo Presidente da Câmara na última reunião do Executivo e relativas à
inoperância da PSP, informando que entretanto foi-lhe transmitido pela PSP que Viana
do Castelo é o concelho do país com maior número de transgressões aplicadas per capita
e o sexto em números absolutos, pelo que entende que esta situação é devida pela
ausência de estacionamento à superfície. Disse ainda que dos números que lhe foram
fornecidos se pode concluir que a PSP apresenta resultados muito positivos. O
Presidente da Câmara informou que enquanto cidadão se sentiu incomodado com o
estacionamento anómalo num caso concreto e deslocou-se à PSP preenchendo uma
reclamação no livro respetivo. Disse ainda que o que foi transmitido pelo Sr. Dario Sá foi
a opinião daquele munícipe, corroborado por outros, como seja as intervenções feitas em
várias sessões da Assembleia Municipal, pelo deputado municipal Lobo de Carvalho.
Acrescentou também, que o que se verifica é algum sentimento de impunidade
relativamente ao desregulamento do estacionamento. Por último, informou que vai

remeter os extratos das intervenções feitas nas sessões da Assembleia Municipal à Sra.
Ministra da Administração Interna e ao Sr. Comandante Nacional da PSP. A Vereadora
Helena Marques disse que na sua opinião o problema é mais a política de
estacionamento implementada na cidade. Afirmando ainda que se sente incomodada
com a forma como o Presidente da Câmara se dirigiu ao Sr. Comandante da PSP na
última reunião do Executivo. Por sua vez o Vereador Luis Nobre informou que existe
uma Comissão de Transito que reúne com regularidade e nessas reuniões é referido com
frequência o número elevado de registo de transgressões, pelo que entende que o está
em causa é a ausência de estratégia e a falta de agentes na rua com uma atitude
pedagógica.

2.

ABAIXO-ASSINADO

-

HORARIO

DE

FUNCIONAMENTO

DE

ESTABELECIMENTOS - Informou que teve conhecimento de um abaixo-assinado de

cidadãos sobre os efeitos do ruído e dos horários de funcionamento de estabelecimento.
O Vereador Luis Nobre informou que vai averiguar o que se passa, dando conhecimento
mais detalhado na próxima reunião do Executivo, mas adiantou que é do seu
conhecimento que apenas um espaço não tem licença de funcionamento. 3. FÁBRICA DA
LOUÇA DE VIANA - Informou que se disponibilizou para reunião com o empresário e

agora teve informação de que os equipamentos estão a ser retirados do local. Disse ainda
que o PSD contínua disponível para atuar no sentido de que esse património não saia do
concelho. O Presidente da Câmara deu conhecimento de que teve uma reunião com o
empresário e que o espólio não está em perigo. Disse ainda que tem a garantia de que a
CMVC será informada do destino do espaço e do respetivo espólio. Por ultimo,
informou também que a CMVC será parceiro na solução e deixou isso expresso na
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reunião havido com o empresário e que o que se passou foi que a empresa vendeu um
equipamento adquirido em 2002 o que não interfere com o destino do espólio. 4. VISITA
À FREGUESIA DE MOREIRA DE GERAZ DO LIMA - Deu conhecimento de que em visita à

freguesia de Moreira de Geraz do Lima verificou que existe um bar junto ao rio e à capela
da Sra. das Candeias tendo apresentado a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA· MOREIRA DE GERAZ DO LIMA - Capela Senhora das Candeias - Instalação de WC's
públicos - O PSD relembra a necessidade, anteriormente identificada, de dar cumprimento à
solicitação, atempadamente formalizada junto do Município, de instalação de WC portáteis para uso
público nas imediações da Capela da Senhora das Candeias, de modo a colmatar a insuficiente oferta
por parte do bar em exploração junto ao Rio Lima. Como é do conhecimento do Executivo, as margens
ribeirinhas e as zonas de lazer adjacentes no local (parque de merendas, ciclovia, campo de jogos) são
um dos tradicionais pontos de maior atractividade e afluência de grupos familiares de residentes
em Viana do Castelo e Ponte de Lima, emigrantes em férias e turistas ao longo do Rio Lima. Para
além da referida atractividade própria do local e do núcleo habitacional que lhe é próximo,
relembramos que no local realiza-se, por exemplo, o Festival Folclórico do Rancho Folclórico das
Terras de Geraz do Lima. Tendo em conta o início da época balnear, é urgente a resolução deste
problema de modo a proporcionar as desejáveis condições de promoção do local (e do Município)
enquanto espaço com diferenciadora qualidade ambiental, paisagística e de fruição, bem como
cumprindo todos os requisitos necessários para a salvaguarda da saúde pública dos seus muitos
utilizadores, o que actualmente não se adivinha possível com a reduzida oferta proporcionada pelo
bar existente. (a) Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques". 5. VISITA ASSOCIAÇÃO DE

DADORES DE SANGUE DA MEADELA - No seguimento de visita que os vereadores do

PSD efetuaram à Associação de Dadores de Sangue da Meadela apresentaram a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

Em visita realizada recentemente

foi possível conhecer ainda melhor a realidade da Associação de Dadores de Sangue da Meadela.
Como sabemos, é uma Instituição de Solidariedade Social sem fins lucrativos, fundada em 1996
(inicialmente Núcleo de Dadores de Sangue da Meadela) que comemora este ano o 202 aniversário
de actividade ininterrupta e sempre meritória, perante crescentes obstáculos e desafios, e cuja
presença no Concelho de Viana do Castelo muito nos honra e deve orgulhar. Da história, faz parte o
relevante papel de Viana do Castelo enquanto primeiro distrito autossuficiente no país, no que diz
respeito a dádivas benévolas de sangue, por mérito da Liga dos Amigos do Hospital e dos núcleos por
esta incentivados nas freguesias, de entre os quais se destaca com particular mérito o da Meadela. A
Associação tem hoje uma capacidade acrescida de planear e exercer uma parte das suas actividades
nas novas instalações que ocupa, cuja agenda é pública, e faz ainda um meritório trabalho de recolha
de sangue em muitos outros locais, aproximando-se dos potenciais dadores nos seus postos de
trabalho, em escolas, nas paróquias ou em outras entidades parceiras, recorrendo exclusivamente a
um impagável e generoso trabalho exclusivamente vo·l untário de dirigentes, técnicos de saúde,
associados e amigos, de forma humilde e desinteressada, em prol da nossa comunidade e da
qualidade de vida de todos nós. A Associação exerce a sua actividade na Meadela, em Santa Maria
Maior, em Monserrate e ainda em outras 15 freguesias do nosso concelho, onde reside a maioria da
nossa população. Do que nos foi possível apurar, a Associação faz uma gestão rigorosa dos recursos
financeiros que consegue angariar, sempre escassos para as necessidades, e as novas instalações, que
se encontram em bom estado de manutenção e organização, de portas abertas à comunidade, são
um ponto de encontro, convívio e assistência de associados e outros fregueses, acolhendo
regularmente eventos no âmbito da prossecução da sua nobre missão, ou servindo de base logística
indispensável para a organização das muitas actividades realizadas noutros locais. A título de exemplo,
refira-se que em 2015 a organização de 34 iniciativas de recolha de sangue, 923 dádivas conseguidas,
a angariação de 464 primeiros dadores, para além de dezenas de acções de sensibilização realizadas
em escolas. Com a humildade que é característica dos seus dirigentes, e questionados dos eventuais
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condicionalismos para o crescimento da sua actividade, identificaram, entre outras prioritárias, a
necessidade de aquisição de uma VIATURA DE 9 LUGARES, que permitirá manter e potenciar a
qualidade e quantidade dos serviços prestados à comunidade, que para além das campanhas de
recolha de sangue inclui muitas ações de sensibilização junto de escolas e outros públicos, bem como
outros serviços de apoio e acções de promoção da saúde e da qualidade de vida. Nesse sentido, e
porque é meritório o referido trajecto e são inquestionáveis a utilidade e a qualidade do trabalho
prestado por esta entidade em prol da qualidade de vida no Concelho de Viana do Castelo, e por ser
também nossa honrosa embaixadora fora de portas a nível distrital e nacional, o PSD propõe que a
Câmara Municipal conceda um apoio financeiro extraordinário para a aquisição da referida viatura,
que certamente permitirá potenciar a qualidade do serviço de interesse público prestado. (a) Eduardo
Teixeira, Marques Franco e Helena Marques".

O Presidente da Câmara informou que iria ser

analisado as prioridades de cedência de carrinhas começando pelas Juntas de Freguesia.
A Vereadora Ana Margarida deu conta que teve uma reunião com a Direção da referida
Associação e que a mesma não lhe transmitiu essa necessidade. O Presidente da Câmara
disse que a proposta fica registada e a aguardar melhor oportunidade. INTERVENÇÃO
DO VEREADOR MARQUES FRANCO:- O Vereador Marques Franco referiu que esteve
presente no espetáculo de Dança realizado no último fim-de-semana no Centro Cultural
que lhe pareceu muito bem organizado e com participações de qualidade, tendo no
entanto sugerido que no futuro não se misture danças de salão com a arte urbana.

INTERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo
abordou os seguintes assuntos:- 1. COLOCAÇAO DE SANITÁRIOS NO CABEDELO Alertou para o facto de na zona do Cabedelo existir a necessidade de colocação urgente
de sanitários públicos, situação aliás também acontece noutras zonas. O Presidente da

Câmara informou que está garantido que durante a época balnear essa situação estará
ultrapassada. 2. PONTE MÓVEL - Questionou para quando a abertura da ponte móvel
_em Monserrate. O Presidente da Câmara deu conta do processo de reabilitação da área,
sendo certo que o Município não tem a jurisdição da área. 3. RUA FREI BARTOLOMEU
DOS MARTIRES - Informou que continua a haver conflitos de estacionamento naquela

artéria. 4. ULSAM - Referiu que o financiamento público da Unidade de Saúde que
entende merecer protesto o subfinanciamento da mesma. O Presidente da Câmara
entende que deve merecer um protesto subscrito pro todos os intervenientes a entregar
ao Sr. Ministro da Saúde pelo que apresentou a seguinte moção:- "MoçAo -

A ULSAM -

Unidade de Saúde do Alto Minho é a entidade que agrega e gere os cuidados hospitalares e de saúde
primários prestados aos cerca de 245.000 habitantes do território do Alto Minho com 10 concelhos
que constituem a região e integra dois hospitais, o de Santa Luzia em Viana do Castelo e o hospital
Conde de Bertiandos, em Ponte de lima. Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde
pública e duas de convalescença. A ULSAM tem sido, ao logo dos anos, fortemente prejudicada pelo
modelo de financiamento por capitação, sendo das ULS com das mais baixas capitações do país,
apesar de demonstrar um ótimo desempenho pelo esforço assumido por todos os profissionais de
saúde e colaboradores desta unidade que contribuem decisivamente para uma melhor saúde na nossa
região. Este modelo de financiamento cria, ainda, várias dificuldades no que toca à realização de
intervenções nos equipamentos da própria Unidade Local de Saúde e prejudica a capacidade de
resposta instalada e de funcionamento das valências/especialidades. Assim, considerando o esforço
dos profissionais de saúde da ULSAM e a necessidade da melhoria das respostas a dar aos utentes o

Executivo Municipal vem solicitar a V. Exa a alteração do modelo de financiamento por forma a
aumentar a capitação da ULSAM, tendo em conta o território e as necessidades da população e
permitindo a esta entidade continuar a fazer investimentos em recursos humanos muito
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p
necessários, bem como na reabilitação dos serviços médicos e hospitalares. (a) José Maria Costa.''.

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a transcrita moção e em
consequência dar da mesma conhecimento ao presidente do Conselho de Administração
da UlSAM. INTERVENÇÃO DO VEREADOR HELENA MARQm:- A Vereadora
Helena Marques abordou os seguintes assuntos:- 1. FUNDAÇÃO GIL EANNES Questionou se a pousada da juventude continua a ser uma extensão da Fundação Gil
Eannes. O Presidente da Câmara explicou o processo da Pousada da Juventude e as
abordagens junto da autarquia. Disse ainda que o Conselho de Fundadores está a
estudar a situação mas que não se prevê a reabertura do espaço com o mesmo destino.

INTERVENÇÃO DA VEREADORA MARIA JOSÉ GUERREIRO:- A Vereadora Maria
José Guerreiro apresentou a proposta que seguidamente se transcreve:- "HOMENAGEM
A MARIA ARMINDA RIBEIRO MACIEL ''TAIPEIRA" - A Comissão de Festas de Nossa Senhora

da Agonia determinou, para o ano de 2016, o tema "Gigantones e Cabeçudos" como
aglutinador de todos os momentos da Festa, homenageando, desta forma, os
protagonistas e artistas de um dos motivos mais populares e pitorescos da Maior
Romaria de Portugal. Neste contexto, a referência a Maria Arminda Ribeiro Maciel,
conhecida popularmente corno Arminda "Taipeira", e os seus sucessores, é não só
obrigatória corno de todo justa pois foi ela que, nascida e criada em Darque, e tendo
aprendido a arte com o pai Manuel Ribeiro Maciel, dedicou toda a sua vida aos
gigantones e cabeçudos. Muitos recordam a "Taipeira" animando e orientando todo o
grupo de gigantones e cabeçudos, empenhando urna pequena varinha e envergando
urna blusa de flores. Destacando e relembrando esta figura, tão popular quanto icónica

das nossas festas, a Câmara Municipal de Viana do Castelo propõe que seja colocada
uma placa comemorativa na casa onde Maria Arminda Ribeiro Maciel vivia, em Darque.
(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.
Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presente a totalidade de
membros em efetividade de funções. ORDEM DO DIA:- Presente a ordem de trabalhos,
foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as seguintes resoluções:- (O 1 )

RELATÓRIO DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE OPOSIÇÃO:- Relativamente ao
assunto indicado em título os Vereadores do PSD apresentaram a declaração de
pronúncia que seguidamente se transcreve sobre o Relatório entregue pelo Presidente
da Câmara em 14 de Abril último:- "o

Direito à Informação que nos assiste, foi e é

constantemente violado pelo executivo socialista que insiste em descrever algo que não corresponde
à realidade. De facto, para termos acesso a det erminada documentação que consubstancia esse
mesmo direito à informação, foi necessário o recurso à CADA, que remeteu ofícios ao executivo
socialista ordenando a disponibilização imediata de diversa informação por nós formalmente
solicitada inúmeras vezes e à qual nunca nos tinha sido dada resposta. Não obstante a este facto que
prova que o direito de informação da oposição não estava a ser cumprido, continuamos atualmente
a assistir a vários requerimentos sem resposta, nomeadamente:- Q a solicitação do tratamento de
dados concretos relativos à atividade do município no que respeita às sucessivas campanhas de
estacionamento; Q documentos de suporte de obras já executadas, por exemplo, o requerimento em
ata e já solicitado várias vezes das faturas, comprovativos de pagamento e estudo arqueológico da
Rua Pedro Homem de Melo; Q faturas e comprovativos de pagamento das obras do Campo de Jogos
de Mazarefes e envolvente; Q relatório dos atos praticados pelo presidente no âmbito das funções
que lhe foram delegadas, (oito vezes solicitado). Q entre outros. No âmbito da Promoção da
publicação das decisões e deliberações dos órgãos Autárquicos e dos respetivos titulares destinadas
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a ter eficácia externa, assistimos à divulgação única e exclusiva das deliberações propostas feitas e
aprovadas pelo executivo socialista e à não divulgação das propostas do PSD, bem como, ao não
cumprimento externo dessas mesmas deliberações, nomeadamente:-~ Requalificação da Capela Sr.
do Alívio; ~ Divulgação das atividades da oposição enquanto executivo nos meios publicitários
utilizados pelo município, nomeadamente revistas municipais, informação enviada com a fatura da
água, folhetos, boletins, gabinete de imprensa, entre outros. ~ Proposta de Recomendação às
Estradas de Portugal para resolução do problema na EN13, junto ao bairro do IHRU.

~

Entre outras.

Por fim de referir que não estava igualmente até ao dia 30 de Junho a ser cumprida a lei que exigia
um relatório intercalar do Revisor Oficial de Contas relativo às contas semestrais do município. Após
muitas solicitações, em Agosto de 2015, foi apresentado o primeiro relatório semestral, muito embora
a lei já o exigisse nos anos anteriores. Direito de consulta prévia - A consulta prévia consubstanciada
no direito da oposição pressupõe que se realizem diligências anteriores às votações no sentido de
conhecer, analisar e dar contributos para documentos estruturantes para o Município. Não obstante,
e apesar de formalmente cumprir os dois dias úteis legai·S, reconhecemos que documentos como o
Plano Plurianual de Investimento, o Plano de Atividades Municipais e o Orçamento Municipal não são
passiveis de análise exaustiva nesse prazo de dias. Propusemos por isso, uma alteração ao regimento
para que este permifüse que documentos desta dimensão e relevância fossem apresentados com
uma semana de antecedência à sua votação, alteração que nunca teve a concordância do executivo
socialista. Direito de Participação - Neste campo assistimos a uma não formalização, existindo
inúmeros atos públicos dos quais temos conhecimento apenas após a sua concretização, seja por
convites entregues após a data nele inscrita, ou por aprovação posterior de documentos que titulam
participações anteriores. Lamentamos por isso que não exista uma política coerente e constante de
conhecimento prévio e com a devida antecedência de todos os atos que decorram de deliberações
tomadas pelo executivo municipal que inclui todos os vereadores. 6 - Direito de pronúncia sobre o
relatório de avaliação - No exercício deste. ciireito, os vereadores do PSD. exigem que esta nossa

avaliação seja incorporada da versão final deste relatório que deverá ser discutido e enviado a todos
os órgãos competentes. 7 - Conclusão - Face ao exposto os vereadores do PSD concluem que ainda
existe um grande caminho a percorrer para que todo os direitos da oposição em Viana do Castelo
sejam cumpridos e relembra que a oposição faz parte da democracia e que o exercício das nossas
funções tem sempre por base os princípios da legalidade, do rigor e da nossa avaliação do que é
melhor para Viana e para os Vianenses. (a) Eduardo Teixeira; (a) Marques Franco; (a) Helena
Marques.".

Por sua vez

a

Vereadora da CDU apresentou igualmente a declaração de

pronúncia que também se transcreve:-

li

POSIÇÃO DA CDU RELATIVAMENTE AO RELATÓRIO SOBRE

A OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - Ponto 3. Apesar de ter havido alguma melhoria
relativamente ao apoio

à vereadora da CDU, a verdade é que continuam a não ser cumpridos diversos

aspetos do direito de oposição e a viver-se uma clara discriminação dos vereadores que não são do PS e
a quem não foi atribuído pelouro ou qualquer outra delegação de responsabilidades. Ponto 5. Q Direito

à informação - embora também aqui haja alguma melhoria na resposta a solicitações concretas, há, no
entanto, muita dificuldade em obter informações sobre alguns dossiers, designadamente de projectos e
obras. No entanto, o mais problema refere-se à forma como são divulgadas as diferentes posições das
forças políticas, seja nas decisões camarárias, seja da Assembleia Municipal. Sistematicamente, são
excluídas as posições minoritárias, o que dificulta uma cabal informação pública das posições dos órgãos
autárquicos municipais, não respeitando o pluripartidarismo. QOireito de consulta prévia - embora,
formalmente se cumpram os prazos legais, a verdade é que diversas vezes faltam informações essenciais
e estudos que apoiem as deliberações a tomar. Quanto aos documentos Plano de Actividades, orçamento
e conta de resultados, a entrega de toda a documentação com apenas dois dias de antecedência, impede
qualquer trabalho serio de propostas e de apreciação cabal dos documentos. QOireito de participaçãocontinua a ser muito dificultado o cumprimento deste direito, seja pela chegada tardia de alguns convites,
seja pelo não envio de qualquer convite ou de qualquer informação prévia relativamente à maioria dos
actos oficiais, contrariando assim a própria legislação em vigor. Esta situação é particularmente grave no
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que se refere às publicações oficiais do município, designadamente no· boletim municipal e na folha
periódica dos serviços municipalizados, onde aos vereadores da oposição não é dada qualquer
possibilidade de participação. Por exemplo, na última revista camarária em 30 páginas há 45 fotografias
do Presidente da Câmara Municipal e não consta qualquer referência aos vereadores que não são do PS.
Assim, solicitamos que seja incluída no relatório de observância do direito de oposição, esta declaração
da vereadora da CDU. (a) lida Figueiredo.". O

Vereador Eduardo Teixeira referiu que o boletim

municipal não dá eco das iniciativas da oposição, focando-se apenas nas iniciativas do
Executivo em regime de permanência. O Estatuto da Oposição está ferido não sendo
mesmo cumprido o que foi deliberado. O Presidente da Câmara respondeu que nos
termos da Lei, o executivo tem observado o Estatuto da Oposição. (02) APROVAÇÃO

DAS ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES:- A Câmara Municipal deliberou remeter
a apreciação deste assunto para a próxima reunião camarária. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade
de funções. (03) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS E UNIÕES DE

FREGUES·IA:- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA-APOIOSÀSJUNTASE UNIÕES DE FREGUESIA· Nos termos da Lei nº 75 /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 Freguesias

Montante
(euros)

Designação Obra

Número de
Compromisso

UF SUBPORTELA,
DEOCRISTE E PORTELA
SUSÃ

35.000

Arranjo Urbanístico Pc. Liberdade - Deocriste

2333

15.000

Requalificação Casa Povo Deocriste - 1! Fase

2334

20.000

Capela Mortuária Portela Susã - li! Fase

2335

JFCARREÇO

20.000

Construção Passeios Av. Praia - 1! Fase

2336

JF VILA NOVA DE ANHA

4.000

Requalificação Rua Francisco Viriato

2337

JF SANTA MARTA DE
PORTUZELO

9.000

Rua Sra. da Silva

2338

JF AFIFE

12.720

Quelha Corgo, Caminho Outeiro. Caminho Bandeira Baixo

2339

JFAREOSA

15.000

Requalificação equipamentos Desportivos - li! Fase

2340

UF CARDIELOS/SERRELEIS

12.000

Requalificação Rua

JF MUJÃES

15.000

Requalificação Arruamentos Mâmua - 2i! Fase

TOTAL

157.720

. (a) José Maria Costa.".

s. Roque -

2t Fase

2341
2342

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) APOIO À FORMAÇÃO E Á REALIZAÇÃO DE

ATIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS/ESPECIAIS - MEDIDA 4:- Pelo Vereador
Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA
- APOIO À FORMAÇÃO E À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS/
ESPECIAIS - MEDIDA 4 - De acordo com o previsto no Regulamento de Apoio ao Associativismo
Desportivo, as Associações/Clubes do Concelho procederam à candidatura à Medida 4, solicitando
apoios para acções e eventos de carácter competitivo, formação e intercâmbio. Feita a análise dos
respetivos pedidos e reconhecendo a importância destas acções/iniciativas no desenvolvimento dos
projetos das Associações/Clubes, na melhoria das diversas modalidades, na promoção de hábitos da
vida saudável e na projeção da cidade de Viana do Castelo, proponho a atribuição dos apoios abaixo
indicados: eventos a realizar, bem como, de participação em provas desportivas no estrangeiro.
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i
ASSOCIAÇÃO/CLUBE
ATIVIDADE
APOIO i COMP. N' !
- - - - - - - - -_____ ___ _ _ __
i
~
Campeonato
Regional
Ensino
Zona
Norte
(Hipismo) _______
2.200,00
€ j 2320
t........__________,.__________ ______________________ ·--------..--------------...
--·---...de
·-·-·-·-·-·---....
.. _........
-.........--...
-·-·-----------·_____________
________J!

L -- -- - --

1 ACATE

~~~~~ ~:~~o~~~u;:r~tro Paroquial
1S° Prémio Ciclismo Viana do Castelo fica no coração ! 2.500,00 € 1 2321
1
i-::=:-·----------·--·-·--·-·-·-·-----·--·- . -·-·-· ................._, __,,.,,.,.,.,..,,..,_,,.,.,_,________,.,.,_,,.______,. ,.,,.____,. _________,._______,.____________,.,._,.,_______,._____+----·-·----!
1 Padela Natural Associação Promotora Trail Runing - Hard Trail Monte da Padela.
1 3.000,00 € 1
2322 1
•
1
•
1

1

- ,- -

-- · - - - - - - - - -

1

-i

l

i APOIO j COMP. Nº :
----·------ ---·-----------·-·--.. ----"·-. ,., ._,.,.,....... ,.,.,.,.,__,._________,._______________________,. . . . . ... . . . . ._, ____________. .___,.,.,.,.,.,__________,.,.,_,.,_. .+----·--·------·. i.- . . .-.. -.., .,_,__...l

l

ASSOCIAÇÃO

VRL - Viana Remadores do uma

PAÍS

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

1 Voleibol

Clube de Viana

(a) Vítor Lemos.".

Participação Regata Internacional Macon - França

1

2.000,00 €

Campeonato Nacional de Voleibol li Divisão -Açores

1

1. 750,00 €

1

2323

~

2324

,

_ __ _ ______ ,._______,.,,.._,.,.,........_ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _______+ --·-- ·------- · - - --- - -

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) ACORDO DE PARCERIA - TURISMO DO PORTO E

NORTE DE PORTUGAL, E.R. E CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO,
COM VISTA À REALIZAÇÃO DOS EVENTOS "CAMPEONATO DO MUNDO DE
CLASSE VAURIEN" E "CAMPEONATO DO MUNDO DE BODYBOARD":- Pelo
Vereador Vítor Lemos foi apresentado acordo de parceria que seguidamente se
transcreve:-

"ACORDO DE PARCERIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R. E CÂMARA
MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO, COM VISTA À REALIZAÇÃO DOS
EVENTOS "CAMPEONATO DO MUNDO DE CLASSE VAURIEN" E
"CAMPEONATO DO MUNDO DE BODVBOARD"
ENTRE:
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., pessoa colectiva de direito público n.º 508905435, com
sede no Castelo Santiago da Barra, representada pelo Presidente da Comissão Executiva, Dr. Melchior
Ribeiro Pereira Moreira, com poderes para o ato, que outorga em nome da Entidade e no uso das
competências previstas na alínea i), do n.º 1, do artigo 24.º dos Estatutos, adiante designada como
TPNP, E.R.;

E

Município de Viana do Castelo, pessoa coletiva de direito público n.2 506037258, com sede em
Alameda das Mordomas - 4901 -877 Viana do Castelo, representado pelo seu Presidente (organismo
público), com poderes para o ato, Eng.2 José Maria da Cunha Costa, adiante designada por Município;
Considerando que:

1. · A Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. submeteu uma Candidatura na CCDR-N, no
Programa Operacional SIAC (Aviso NORTE-52-2016-05), com vista ao financiamento para a
realização de eventos de promoção internacional da Região Norte;
2.

É estratégica para a Região e para a afirmação da mesma, a realização no Norte de Portugal, dos
eventos ''Campeonato do Mundo de Classe Vaurien" e "Campeonato do Mundo de Bodyboard",
em 2016;

É livre, esdarecidamente e de boa-fé celebrado o Acordo de Parceria, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Objecto
O presente Acordo de Parceria visa estabelecer os termos necessários à realização dos eventos
"Campeonato do Mundo de Classe Vaurien" e " Campeonato do Mundo de Bodyboard", em Viana do
Castelo.

CLÁUSULA SEGUNDA
Obrigações da Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.
No âmbito do presente Acordo de Parceria, compete à Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R.:
a)

Formalizar a candidatura à obtenção de apoios financeiros para a implementação do presente
projeto de investimento/evento, no âmbito da despesa constante do Anexo 1;

b)

Efetuar o planeamento e a programação das ações necessárias

à aprovação da candidatura,

através das empresas que por si venham a ser selecionadas, no âmbito de um procedimento précontratual legalmente adequado, com respeito pelo disposto no Código dos Contratos Públicos
e demais legislação aplicável, nacional ou comunitária;
c)

Diligenciar pelo cumprimento das regras da Candidatura e do Programa Operacional SIAC (Aviso
NORTE-52-2016-05), assim como das condições da CCDR-N;

d) Acompanhar a execução e a implementação da candidatura, caso a mesma venha a ser aprovada.

CLÁUSULA TERCEIRA
Obrigações do Município
No âmbito do presente Acordo de Parceria, compete ao Município:
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a) Aderir, aceitar e cumprir as regras estabelecidas na Candidatura e no Programa Operacional SIAC
(Aviso NORTE-52-2016-05);
b) A aceitação da Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. como promotora dos eventos
"Campeonato do Mundo de Classe Vaurien" e "Campeonato do Mundo de Bodyboard";
c)

Indicar um gestor/representante por Município para acompanhar a candidatura e o
desenvolvimento/implementação do evento;

d) Comparticipar financeiramente o projeto, no que concerne aos capitais próprios respetivos, no
montante e nos prazos definidos na Cláusula Quarta do presente Acordo de Parceria;
e) Acompanhar e disponibilizar os meios humanos necessários para a execução da candidatura;
f)

Dar resposta às solicitações da Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., nos prazos prevtamente
fixados;

g) Facultar à Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. toda a informação necessária.
CLÁUSULA QUARTA
Comparticipação financeira relativa ao investimento
1. O total global do investimento afeto à candidatura ascende a 64.740,00 €(sessenta e quatro mil
setecentos e quarenta euros) (compromisso n2 2329), cabendo ao Município uma
comparticipação financeira de 9.711,00 € (nove mil setecentos e onze euros).
2. O valor de comparticipação, descrito no número anterior, será pago pelo Município à Turismo do
Porto e Norte de Portugal, E.R. até ao dia 16/05/2016, através de transferência para o NIB
078101129112000001342.
3.

O investimento elegível será objeto de comparticipação pela CCDR-N em 85%.

4.

Caso a Candidatura não venha a ser aprovada na CCDR-N, o Município compromete-se a assumir
todos os encargos financeiros e despesas inerentes à mesma, no âmbito do número da cláusula

5.

O não pagamento da respetiva comparticipação financeira, até à data indicada no

n.º

2 da

presente cláusula, inviabilizará a contratação dos serviços necessários à realização do evento,
assim como a cessação da participação no evento e na Candidatura.
6.

A título excecional, o Município, procederá à transferência para o mesmo NIB indicado no

n.º 2

da presente cláusula, dos valores referentes ao incentivo expectável, a título de adiantamento e
a devolver pela TPNP, E.R., logo que comparticipados, em duas tranches:
a.

O valor de 21.454,00 (vinte e um mil, quatrocentos cinquenta e quatro euros), até
16/05/2016;

b. O valor de 33 .575,00 (trinta e três mil, quinhentos setenta e cinco euros), até 18/07/2016;

CLÁUSULA QUINTA
Alterações ao Acordo de Parceria
O presente Acordo de Parceria poderá ser alterado a todo o tempo, por acordo escrito entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA
Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios emergentes do Acordo, é convencionado o Tribunal
Administrativo e fiscal de Braga, com expressa renúncia a qualquer outro.

CLÁUSULA SÉTIMA
Vigência
O presente Acordo de Parceria entra em vigor no dia da sua assinatura.
O presente Acordo de Parceria, constituído por 5 páginas, é feito em 2 vias de igual teor, uma para
cada Parte Outorgante, e vai ser assinado por ambas/todas, rubricando-se, ainda, cada uma das
páginas.
(a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito acordo de

parceria. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de
membros em efetividade de funções. (06) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO -

CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO E SURF CLUBE DE VIANA:- Pelo
Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta de protocolos que seguidamente se
transcrevem:-

"PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
PREÂMBULO
No âmbito do Projeto "Centro de Mar'', a Câmara Municipal de Viana do Castelo, tendo em vista a
prossecução dos objetivos da promoção da cidade de Viana do Castelo, como "Cidade Náutica do
Atlântico", organizará conjuntamente com o Surf Clube de Viana uma Etapa do Campeonato do
Mundo de Bodyboard, na modalidade de Bodyboard.
Pretende-se com a organização deste grande evento internacional jovem, que se realiza entre os dias
21 a 25 de Setembro de 2016, na Praia da Arda, Afife, Viana do Castelo, contribua para a difusão e o
desenvolvimento da atividade do Bodyboard e do Surf em geral, e pode ser vista em termos de
economia, turismo, educação, desporto, saúde, cidadania e de herança cultural para Viana do Castelo.
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As condições naturais da cidade que a ligam de forma inequívoca, ao rio e ao mar, a sua enorme
tradição marítima, o inquestionável papel de relevo na região e na economia da mesma, vão ao
encontro da matriz traçada pelo Pl·ano Estratégico de Viana do Castelo.
Uma das atividades desportivas historicamente desenvolvidas em Viana do Castelo, é o surf, que
simultaneamente é uma atividade turística/económica, e um desporto competitivo e de lazer.
Viana do castelo, possui praias de qualidade e certificação ambiental que asseguram a qualidade da
água, o meio ambiente, bem como uma oferta de atividades de Surf, durante a maior parte do ano.
Sendo o Bodyboard uma modalidade, por si só, considerada como um recurso capaz de atrair e gerar
um enorme fluxo de pessoas, promove nomeadamente o Surf turismo, como uma das principais
atividades económicas, onde os elementos principais são as praias.
Assim, e considerando que o Campeonato do Mundo de Bodyboard é um evento de enorme
proporção mundial, que atrai elevado número de turistas com forte ligação ao mar, na relação com a
prática da modalidade, traduz uma oferta integrada de lazer, hospedagem, natureza e turismo, e
serviços recreativos.

JUSTIFICAÇÃO
O Surf Clube de Viana tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos um intenso trabalho
junto da comunidade local, assumindo um relevante papel na ocupação dos tempos livres dos jovens,
bem como, no acolhimento de praticantes adultos, nacionais e estrangeiros.
Neste contexto, o Surf Clube de Viana, pelo trabalho que tem desenvolvido, tem todas as
condições de organizar a etapa do campeonato do mundo de Bodyboard, promovendo o turismo
transnacional, dando uma ampla visibilidade à região.
O Surf Clube de Viana constitui um clube de referência na dinamização do litoral,
nomeadamente as praias de bandeira azul, polos de atracão por excelência para a prática de
desportos náuticos, sobretudo o surf e o bodyboard, que o Surf Clube de Viana tem vindo a promover,
através da realização de campeonatos regionais, nacionais, luso galaicos e europeus. Estes eventos
contribuem para o desenvolvimento desportivo, social e ambiental, de qualidade reconhecida e
também para a animação turíst ico-desportiva e para a projeção internacional de Viana do Castelo.

OBJECTO
O presente protocolo tem como objeto a organização e da etapa do campeonato do mundo de
Bodyboard em Viana do Castelo.

OBRIGAÇÕES DO SURF CLUBE DE VIANA
O Surf Clube de Viana, obriga-se a realizar e organizar a Etapa do Circuito Mundial de Bodyboard,
incluindo a sua divulgação e a remeter ao Município um relatório final do evento.

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
A Câmara Municipal de Viana do Castelo compromete-se a transferir ao Surf Clube de Viana um apoio
financeiro no valor de€ 41.500 (compromisso n2 2327) para comparticipar nas despesas da realização
do evento.
A dotação referida será liquidada da seguinte forma: 40% antes da realização do evento em Maio; 30
% em Setembro e os restantes 20 % após a realização do evento e envio do relatório síntese da sua

execução."

"PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
PREÂMBULO
No âmbito do Projeto "Centro de Mar", a Câmara Municipal de Viana do Castelo, tendo em vista a
prossecução dos objetivos da promoção da cidade de Viana do Castelo, como "Cidade Náutica do
Atlântico", organizará conjuntamente com o Clube de Vela de Viana do Castelo o Campeonato do
Mundo de Vela - Classe Vaurien .
Pretende-se com a organização deste grande evento internacional que se realiza entre os dias 23 e 30
de Julho, no Rio Lima, no campo de regatas da Praia do Cabedelo, Viana do Castelo, contribua para a
difusão e o desenvolvimento da atividade da Vela e pode ser vista em termos de economia, turismo,
educação, desporto, saúde, cidadania e de herança cultural para Viana do Castelo
As condições naturais da cidade que a ligam de forma inequívoca, ao rio e ao mar, a sua enorme
tradição marítima, o inquestionável papel de relevo na região e na economia da mesma, vão ao
encontro da matriz traçada pelo Plano Estratégico de Viana do Castelo.
Uma das atividades desportivas historicamente desenvolvidas em Viana do Castelo, é a Vela, que
simultaneamente é uma atividade turística/económica, e um desporto competitivo e de lazer.
Viana do castelo beneficia de uma vasta área banhada pelas águas do Rio Lima e do Oceano Atlântico,
que proporciona o desenvolvimento e oferta de atividades náuticas entre as quais se destaca a prática
de Vela.
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Sendo a Vela uma modalidade, por si só, considerada como um recurso capaz de atrair e gerar um
enorme fluxo de pessoas, promove nomeadamente o turismo, como uma das principais atividades
económicas.
Assim, e considerando que o Campeonato do Mundo de Vela é um evento de enorme proporção
mundial, que atrai elevado número de turistas com forte ligação ao rio e ao mar, na relação com a
prática da modalidade, traduz uma oferta integrada de lazer, hospedagem, natureza e turismo, e
serviços recreativos.

JUSTIFICAÇÃO
O Clube de Vela de Viana do Castelo, tem como objetivo a dinamização da prática de vela nas classes
de aprendizagem, competição e lazer, possuindo embarcações repartidas pelas classes Optimist,
Vaurien, Snipe, Laser 420 e L' équipe. Em termos de praticantes com licenças desportivas (federados)
tem 79 atletas na competição e 12 atletas na componente recreação e lazer.
Neste contexto, o Clube de Vela de Viana do Castelo, pelo trabalho que tem desenvolvido, tem· todas
as condições de organizar a etapa do campeonato do mundo de Vela - Classe Vaurien, promovendo
o turismo transnacional, dando uma ampla visibilidade à região.
O Clube de Vela de Viana do Castelo constitui um clube de referência na dinamização ribeirinha da
região, nomeadamente as praias com bandeira azul, polos de atracão para a prática de desportos
náuticos, nomeadamente da Vela, que Clube tem vindo a promover, através da realização de
campeonatos regionais, nacionais, europeus e mundiais. Estes eventos contribuem para o
desenvolvimento desportivo, social e ambiental, de qualidade reconhecida e também para a
animação turístico-desportiva e para a projeção internacional de Viana do Castelo.

OBJECTO
O presente protocolo tem como objeto a organização e da etapa do campeonato do mundo de Vela
- Classe Vaurien em Viana do Castelo.

OBRIGAÇÕES DO CLUBE DE VELA DE VIANA DO CASTELO
O Clube de Vela de Viana do Castelo, obriga-se a realizar e organizar a Etapa campeonato do mundo
de Vela - Classe Vaurien, incluindo a sua divulgação e a remeter ao Município um relatório final do
evento.

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
A Câmara Municipal de Viana do Castelo compromete-se a transferir ao Clube de Vela de Viana do
Castelo um apoio financeiro no valor de ( 34.000 (compromisso

nº

2328) para comparticipar nas

despesas da realização do evento.
A dotação referida será liquidada da seguinte forma: 40% antes da realização do evento em Maio; 30

% em Setembro e os restantes 20 % após a realização do evento e envio do relatório síntese da sua
execução.
(a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar os transcritos protocolos. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. (07) FÉRIAS DE VERÃO DE 2016:- Pelo Vereador Vítor
Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- FÉRIAS
DE VERÃO 2016 • A Câmara Municipal vem, desde há largos anos, a propofcionar, durante as férias
de Verão, a crianças/jovens, entre os 6 e os 14 anos, diversas atividades de ocupação de tempos livres.
Diversos projetos similares, promovidos por entidades associativas são também objeto de apoio
municipal. Este projeto, surgido da necessidade que, nos dias de hoje, se coloca aos Pais e
Encarregados de Educação em assegurar, durante o tempo não letivo e enquanto dura a sua atividade
profissional, a ocupação segura e orientada para os seus educandos procura, também, através de
mecanismos de descriminação positiva, garantir que crianças e jovens de famílias de baixos recursos
possam ter acesso a este tipo de atividade, contribuindo assim, para a coesão social do território.
Assim, em 2016 a Câmara Municipal pretende desenvolver o projeto "Férias de Verão 2016", durante
três quinzenas, entre 13 de Junho e 22 de Julho para cerca de 200 crianças/jovens, por quinzena, de
Viana do Castelo e 50 de Castelo do Neiva e freguesias limítrofes. A idade dos participantes situa-se
entre os 6 e os 14 anos. O valor da inscrição será de ( 70.00 por quinzena, podendo cada participante
se inscrever numa ou mais quinzenas. As crianças /jovens a inscrever, objeto de apoio de ação social
escolar, no ano letivo em curso, (escalão A) beneficiarão de um desconto de 25%, do valor da inscrição .
As famílias que inscrevam mais do que um educando usufruirão de um desconto de 15% na inscrição
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do 2Q filho e seguintes. A realização deste Projeto, considerando o número de inscrições e grupos,
tem prevista uma despesa global estimada até 64,500,00€ resultante de encargos com serviço de
refeições, técnicos/monitores, seguros de acidentes pessoais, transportes e outros. Dado que a
maioria da despesa se vai processar por prestações de serviço que terão a sua própria cabimentação
esta proposta não necessita de cabimentação. (a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou

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

BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - MEDIDA 2:- Pelo Vereador
Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA
- APOIO À BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS - MEDIDA 2 - No quadro do
exercício das suas competências, a Câmara Municipal desenvolve uma política de apoio à
construção/beneficiação e apetrechamento de equipamentos desportivos, por parte de Juntas de
Freguesia e de Clubes/Associações. Nesta perspetiva e considerando que a Associação Desportiva e
Cultural de Anha, tem promovido a atividade desportiva de formação de jovens atletas na modalidade
de Atletismo, Futsal e Futebol, torna-se necessário dotar o clube com condições que permitam
melhorar a prática desportiva. Assim, propõe-se a atribuição da verba de 37 .SOO€ (compromisso nQ

2331) à Associação Desportiva e Cultural de Anha para construção de balneários - 2ª Fase. (a) Vítor
Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação

foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade
de funções. (09) ADJUDICAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

PELO PERÍODO DE

12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE

SANEAMENTO BÁSICO DE Vl,ANA DO CASTELO:- Pelos Serviços Municipalizados
de Saneamento Básico de Viana do Castelo foi remetido o ofício nº 2001/16, datado
de 9 de maio corrente, a remeter para aprovação a deliberação do Conselho de

Administração de 6/05/2016 e que seguidamente se transcreve:-

"Na sequência da

deliberação da Câmara Municipal de Viana do Castelo, tomada em sua reunião de 16 de março último,
foi aprovado o lançamento de consulta mediante ajuste direto, para a aquisição de energia elétrica
pelo período de 12 meses. Considerando a proposta constante do júri do procedimento, o Conselho
de Administração deliberou, por unanimidade, mandar remeter à Câmara Municipal de Viana do
Castelo, proposta de adjudicação de acordo com o seguinte: Lote n2 1 (Baixa Tensão Normal) concorrente GALP POWER, S.A., pelo valor de 57.646,15 €; Lote n2 2 (Baixa Tensão Especial) - ao
concorrente EDP COMERCIAL, COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A., pelo valor de 99.119,00 €; lote
n2 3 (Média Tensão) - ao concorrente EDP COMERCIAL, COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A pelo
valor de 193.120,00 €. Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal.".

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. (10) REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE VEfCULOS ALTERAÇÃO:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a 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 1
Paragem e estacionamento de veículos

(... )

Artigo 79.
Estacionamento proibido
a) É proibido o estacionamento de veículos nos seguintes arruamentos e nas seguintes
condições:
( ... )
72 - Rua Almeida A. Fernandes (Meadela), lado Sul -Eliminar

(... )
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Capítulo li
Parques e Zonas de Estacionamento
( ... )

Artigo 112

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:
(... )
87 - Rua José Rodrigues (Darque), lado Norte ·frente ao nQ. 4 e 6- 2 lugares

(... )
f)

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

(... )
95- Largo Matos da Loureira (Areosa) - frente ao nQ. 100-1 lugar
96 - Quelha das Necessidades - frente ao nº. 203 -1 lugar
97 - Rua José Augusto Vieira, lado poente - 21ugares
98 - Largo João da Rocha Frei, lado poente - frente ao Lote 10 - 1 lugar
(...)

g) Para entidades públicas e privadas:
(... )
21 ·Rua da Bandeira - Frente ao Governo Civil - ACAPO - 1 lugar - Eliminar
( ...)
54 - Rua ArqQ. José Fernandes Martins, lado poente (último lugar da baia) -ACAP0-1 lugar
55 - Avenida do Luís de Camões - lado sul - frente ao nQ. 16 a 18 - Creche Beija-Flor - 2 lugares Dias úteis das 8h às 10h e das 17h às 19h
56- Rua do Areeiro (E.M. 550-1 Santa Leocádia de Geraz do Lima) -frente ao nQ. 1163 - Pároco
-1 lugar
57 - Rua António Alves (Darque)- frente à Junta de Freguesia de Oarque - Junta de Freguesia de
Darque - 1 lugar
(a) Luis Nobre".

A Câmara Municipal deliberou, ao abrigo do disposto na alínea rr) do

nº 1 do art. 33° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a transcrita proposta.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de
membros em efetividade de funções. ( 11 ) Ili CONCERTO DE GALA DA

FILARMÓNICA DE VILA NOVA DE ANHA-TEATRO SÁ DE MIRANDA-APOIO:Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:-

"PROPOSTA - ESPETÁCULO

Ili

CONCERTO DE GALA DA FILARMÓNICA DE VILA NOVA DE

ANHA NO TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA - 23 ABRIL DE 2016 - Este espetáculo atuou no Teatro

Municipal Sá de Miranda e contou com 245 espectadores, sendo que 243 pagaram ingresso de

5€ e 2 foram convidados da FVNA. A receita deste espetáculo foi 1.215€ e já foi depositada na
tesouraria do Município de Viana do Castelo, através das guias 3817/3851. Pelo exposto, o Município
de Viana do Castelo fará reverter a receita da bilheteira para a referida Filarmónica de Vila Nova de
Anha, após a retenção do IVA. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou

aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presente a totalidade de membros em efetividade de funções. ( 12) OPERETA "O

JARDIM DA CELESTE" DA SIRC SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO DE
CARREÇO NO TEATRO DE SÁ DE MIRANDA - APOIO:- Pela Vereadora Maria José
Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA -

ESPETÁCULO DA SIRC-SOCIEDADE DE INSTRUÇÃO E RECREIO DE CARREÇO -OPERETA JARDIM DA CELESTE NO

TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA-22 ABRIL DE 2016 - Este espetáculo atuou no Teatro Municipal

Sá de Miranda e contou com 205 espectadores, sendo que 185 pagaram ingresso de 5€ e 7.50€ e
20 foram convidados da SIRC. A receita deste espetáculo foi 1.315€ e já foi depositada na tesouraria
do Município de Viana do Castelo, através das guias 3816/3850-3809/3846. Pelo exposto, o Município
de Viana do Castelo fará reverter a receita da bilheteira para a referida Sociedade de Instrução e
Recreio de Carreço, após a retenção do IVA. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
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estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. ( 13) FESTIVAL

DE TUNAS DA CIDADE DE VIANA DO CASTELO XVI LETHES - CENTRO
CULTURAL A'POIO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- FESTIVAL DE TUNAS CIDADE DE
VIANA DO CASTELO

1CENTRO CULTURAL - XVI LETHES - 9 DE ABRIL DE 2016 - Este festival • LETHES

já vai na XVI edição e, pela primeira vez, atuou no Centro Cultural de Viana do Castelo, tendo em anos
anteriores atuado sempre no Teatro Municipal Sá de Miranda. Este festival contou com 1.259
espectadores, sendo que 859 pagaram ingresso de 5€ e 400 foram convidados da HINOPORTUNA. A
receita deste festival foi de 4.295€ e já foi depositada na tesouraria do Município de Viana do Castelo,
através da guia 3.439 (4.175€) e o restante em pagamento por MULTIBANCO (120€). O Município
assumiu ainda os custos de som e luz no valor de 1.500€ mais IVA. Pelo exposto, o Município de Viana
do Castelo fará reverter a receita da bilheteira para a referida Tuna Académica, após a retenção do
IVA. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade
de membros em efetividade de funções. (14) 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. As rubricas
030502, 07010407 e 07010402 foram compensadas, mutuamente para fechar o processo de
transferências de infraestruturas das Aguas do Norte. A rubrica 07030301 "Reabilitação Habitação
Social na Avenida do Atlântico/Requalificação do Espaço Publico Envolvente" foi reforçada para
acomodar abertura de procedimento concursal e candidatura a fundos comunitários.

IDENTIFICA~ DAS RUBRICAS

ORGÃHICA ECONÕMICA

02
0201
01
0101
010104
01010402
0103
010301
02
0202
020220
020225
03
0305
030502
04
0405
040501
04050108
0202
01
0101
010104
01010402
0103
010309
01030901
0203
01
0101
010104
01010402
02
0202
020208
020210
02021009
020214
020217
020225
04
0407
040701
04070104
07
0701
070110
07011002
08
0807
080701
0205
02
0202
020214
07
0701
070104
07010402
07010407
070115
07011501
0703
070303
07030301

.

DOTAÇÃO

DESCRIÇÃO

Gamara Municipal
Presidência.
Despesas Com O Pessoal
Remunerações Certas E Permanentes
Pessoal Quadros· Regime Contrato Individual Trabalho
Alterações Obrigatôrias De Posicionamento Remuneratório
Segurança Social
Encargos Com A Saude
Aquisição De Bens E Serviços
Aquisição De Serviços
Outros Trabalhos Especializados
Outros Serviços
Juros EOutros Encargos
Outros Juros
Outros
Transferências Correntes
Administração local
Continente
Outros
Departamento De Administração Geral
Despesas Com O Pessoal
Remunerações Certas E Permanentes
Pessoal Quadros- Regime Contrato Individual Trabalho
' Alterações Obrigatórias De Posicionamento Remuneratório
Segurança Social
Seguros
Seguros De Acidentes De Trabalho E Doenças Prof.
De~to Educação, Cultura E Qualidade Vida
Despesas Com O Pessoal
Remunerações Certas EPermanentes
Pessoal· Quadros- Regime Contrato Individual Do Trabalho
Alterações Obrigatórias De Posicionamento Remuneratório
Aquisição De Bens E Serviços
Aquisição De Serviços
Locação De Outros Bens
Transportes
Outros
Estudos, Pareceres, Projetos E Consultadoria
Publicidade
Outros Serviços
Transferências Correntes
Instituições Sem Fins Lucrativos
Instituições Sem Fins Lucrativos
Fins Sociais
Aquisição De Bens De Capital
Investimentos
Equipamento Bilsico
Outro
Transferências De Capital
Instituições Sem Fins Lucrativos
Instituições Sem Fins lucrativos
Departamento Obras Publicas EConservação
Aquisição De Bens E Serviços
Aquisição De Serviços
Estudos, Pareceres, Projetos E Consultadoria
Aquisição De Bens De Capital
Investimentos
Constf\JÇÕeS Diversas
Sistema De Drenagem De Aguas Residuais
Captação E Distribuição Água
Outros Investimentos
Estudos E Projetos
Bens De Domínio Público
Outras Construções E Infraestruturas
Viadutos, Arruamentos E Obras Comolementares

DESPESA
' llODIFICAc;ot S UH(;AllENTAIS

DIMINU~=

ANTERIOR 'ltSCRJÇOESI
REFORCOS

ANULA ÕES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

1

22.015,42

0,00

22.000,00

15,42

590.000,00

52.000,00

0,00

642.000,00

155.000,00
370.950,00

20.000,00
5.000,00

0,00
0,00

175.000,00
375.950,00

20.000.00

335.894.89

0.00

355.894,89

357.545,00

1.000,00

0,00

358.545,00

45.000,00

0.00

45.000.00

0.00

15.000,00

43.000,00

0,00

58.000,00

213.458.52

0,00

210.000,00

3.458,52

170.000,00

0,00

5.000.00

165.000.00

105.500,00 :
172.500,00 '
166.131,82
1.625.650,00

11.000,00
0,00
0,00
15.500.00

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

116.500,00
158.500,00
152131,82
1.641.150.00

692.716,86

12.500,00

0,00

705.216,86

173.000,00

3.000,00

0,00

176.000.00

0,00

80.000,00

1.032.000,00

77.000,00

20.000,00

0.00

97.000,00

1.164.863,44
1.145.054,84

0,00
0,00

109.009,75
226.885, 14

1.055.853,69
918.169,70

75.000.00

4.000.00

0,00

79.000,00

1.440.682,49
9.909.068,39

203.000,00
725.894,89
515.894,89
210.000,00

'

1.112.000.00 '

0.00 ' 1.643.682,49
725.894,89 9.909.068,39
310.000,00
415.894,89

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre e Maria José Guerreiro o
voto contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a
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abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo. (15) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:· A
Câmara Municipal deliberou remeter a apreciação do presente ponto para uma próxima
reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções.

( 16)

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:- Armando Sobreiro que se congratulou com as posições defendidas nesta reunião
a favor do Alto Minho com todo o executivo unido, como no caso das portagens.
Congratulou-se ainda pelo facto de já terem iniciado os trabalhos de sinalização
horizontal. Por último, questionou se as obras de acesso ao Estádio Manuela Machado
estão programadas, tendo o Presidente da Câmara informado que as referidas obras
não estão inseridas no Plano de Reabilitação Urbana, fruto das regras de candidatura
do mesmo. (17) APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Nostermosdonúmero3do
artigo 57° da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta
reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, para o que foi a mesma lida e achada
conforme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário da presente
reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de
membros em efetividade de funções. E, nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Câmara, pelas vinte horas, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou
a presente acta.
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