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CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
DO CASTELO REALIZADA NO
DIA 23 DE JUNHO DE 2016:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos vinte e três dias do mês de Junho 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, Joaqu im Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro
da Silva, Francisco Manuel Marques Franco e Maria Ilda da Costa Figueiredo.
Secretariou o Diretor de Departamento de Admjnistração Geral, Luis Filipe Neiva
Marques. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Presidente da
Câmara declarou aberta a reunião pelas quinze horas registando-se a falta dos
Vereadores Eduardo Alexandre llibeiro Gonçalves Teixeira e Helena Cristina Mendes
Marques. PERÍODO DE ANI'ES 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 -

A Câmara

Municipal de Viana do Castelo instalou a "Praça do Euro" no jardim da marina, onde de 10 de junho
a 10 de julho, vão ser t ransmitidos em ecrã gigante todos os jogos de futebol do Campeonato
Europeu de Futebol 2016. No dia 10 de Junho realizou-se o concerto do 352 aniversário dos Jarojupe

no Teatro Municipal de Sá de Miranda . Decorreu mais uma edição do Hard Trail Monte da Padela,
evento de Trail Running organizado pela Padela Natural Associação Promotora, no dia 11 de junho,
com apoio da Câmara Municipal. Esta prova integra o circuito nacional de Ultra Trail promovido pela
ATRP, e contou com a presença de mais de SOO atletas. Nos dias 15 e 16 de Junho, o Presidente da
Câmara participou, em Bruxelas, na 118ª Reunião Plenária do Comité das Regiões e na reunião dos
coordenadores nacionais das delegações com o Presidente do Comité das Regiões. De 16 a 19 de
Junho decorreu a IX edição da feira medieval, na qual estiveram presentes artesãos, mercadores,
regatões e artífices. No dia 18 Junho, a Câmara Municipal assinalou 758 anos sobre a outorga do foral
de D. Afonso Ili a Viana. Para assinalar o dia, decorreu a sessão de entrega dos prémios da sexta
edição do Prémio Escola r António Manuel Couto na Biblioteca Municipal. À noite, na feira medieval
foi feita a recriação da outorga do Foral. No dia 21 Junho, o CMIA celebrou o nono aniversário com
a apresentação do Projeto Escola da Natureza, um projeto conjunto das Câmaras Municipais de
Viana do Castelo, Esposende e Vila Nova de Cerveira. Na sessão, foram apresentados os objetivos
deste projeto, financiado pelo PO SEUR, com o objetivo de promover na comunidade escolar o
respeito e valorização da biodiversidade associada aos valores naturais das áreas classificadas. Os
projetos educativos O Mar perto de Ti e O Rio perto de Ti do Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental de Viana do Castelo, envolveram cerca de 1300 alunos do concelho que,
ao longo deste ano letivo, participaram no projeto "Escola da Natureza". No dia 22 de Junho,
decorreu a sessão de Assinatura dos protocolos de colaboração com 5 associações desportivas para
a manutenção dos relvados sintéticos. No dia 23 de Junho, no âmbito dos Encontros Alto MinhoInveste decorreu uma reunião de trabalho, no Hotel Flor de Sal, com o Embaixador do Japão, durante
a qual foi apresentado o mercado japonês e as oportunidades de negócio pa ra as empresas da
região. (a) José Maria Costa .".". 2-SPORT CLUBE VIANENSE -

Pelo Presidente da Câmara

foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:- " INFORMAÇÃO - o Sport
Clube Vianense está sedeado num edifício de grande valor arquitetónico e histórico sito na Rua
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Manuel Espregueira, edifício esse localizado numa zona nobre da cidade e onde se tem verificado a
reabilitação de diversas casas com as mesmas características. A Caixa de Crédito Agrícola do
Noroeste foi a entidade bancária credora do Sport Clube Vianense e por incumprimento deste no
pagamento do empréstimo concedido, procedeu à execução da penhora existente, passando a sede
deste Clube centenário para a posse desta Instituição de crédito. Tendo em conta o interesse
arquitetónico do mesmo, inserido numa zona nobre da cidade que está a ser objeto de regeneração
urbana, bem como porque este espaço representa um símbolo do Clube mais antigo da cidade e do
país, por onde passaram milhares de jovens e que contribuiu para a formação e desenvolvimento
desportivo, o Município não pode deixar perder este património material e esta memória viva para
a qual contribuíram gerações de vianenses. Assim, o Município de Viana do Castelo manifestou o
interesse na aquisição do Edifício sede do Sport Clube Vianense, para o integrar no património
municipal e preservar a memória do Clube e iniciou as diligências necessárias para o efeito.
Terminadas as negociações, o Município de Viana do Castelo vai adquirir a sede do Sport Clube
Vianense pelo preço de { 322 .500,00. (a) José Maria Costa.". 3 - CEMITÉRIO DE DARQUE - Em

resposta ao requerimento apresentado pela Vereadora da CDU solicitando
informação sobre o projeto de obras e a proposta de utilização do terreno adquirido
para o cemitério de Darque, o Presidente da Câmara entregou cópia da planta síntese
do projeto, tendo dada aos Vereadores os esclarecimentos sobre o mesmo.
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ThlERVENÇÃO DA VEREADORA ILDA FIGUEIREDO:- A Vereadora Ilda Figueiredo
abordou os seguintes assuntos:-

1. REQUERIMENTO -

"Tomei conhecimento de algumas

situações que prefiguram falta de cumprimento dos direitos dos traba lhadores por parte do
Comandante dos Bombeiros Municipais relativamente a dois bombeiros de segunda classe que
foram vítimas de acidentes de t rabalho: Paulo Samba e Rolando Fernandes Lima. Nos dois casos,
com argumentação diferente, o Comandante impediu que os bombeiros recorressem ao seguro,
sendo que no primeiro caso está mesmo a recusar os atestados médicos. Esta situação está a
prejudicar os dois bombeiros, que estão impedidos de ter apoio financeiro para a aquisição do
material adequado à sua situação. Ao abrigo da legislação em vigor, solicito a seguinte informação:- Porque razão os trabalhadores estão a ser impedidos pelo Comandante dos Bombeiros de recorrer
ao seguro

e

não se compra o material adequado para os trabalhadores que foram vít imas de

acidentes de trabalho? (a) lida Figueiredo" . 2. PONTE MóVEL · Perguntou

por que razão a ponte

móvel continua encerrada ao publico quando já se encontra operacional há muito
tempo. O Presidente da Câmara respondeu que a Administração da ponte compete á
autoridade marítima. 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 3 DE
MARÇO DE 2016:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número
2 do artigo 57° da Lei n." 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 3 de março
findo, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida
reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarid a Silva, Luís

Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e lida Figueiredo. B) - ACTA DA

REUNIAO DE 17 DE MARÇO 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 17 de março findo, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Cfunara e
pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana
Margarida Silva, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda
Fig ueiredo. C) - ACTA DA REUNIAO DE 29 DE MARÇO DE 2016:- A Câmara
Munkipal, em cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57' da Lei n." 75/2013,
de 12 de Setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de min uta,
deliberou aprovar a ata da reunião de 29 de março findo, pelo que irá ser assinada pelo
Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação fo i
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e d os
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luis Nobre, Maria José Guerreiro,
Marques Franco e Ilda Figueiredo. D) - ACTA DA REUNIAO DE 28 DE ABRIL 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, d eliberou aprovar a ata da reunião de 28 de abril findo, pelo que
ir á ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida reunião. Esta
deliberação foi tornada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e dos Vereadores Vítor Lcnios, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
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Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueiredo. E) - ACTA DA REUNIAO DE 12 DE

MAIO DE 2016:- A Câmara Municipal, em cumprimento do disposto no número 2
do artigo
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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 12 de maio
findo, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e pelo Secretário da referida
reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estan do presentes o
Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarid a Silva, Luis
Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e Ilda Figueired o. F) - ACTA DA

REUNIAO DE 9 DE JUNHO DE 2016:- A Câmara Municipal, e rncumprimento do
d isposto 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 m inuta, deliberou aprovar a ata da
reunião de 9 de junho corrente, pelo que irá ser assinada pelo Presidente da Câmara e
pelo Secretário da referida reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando p resentes o Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana
Ma rgarida Silva, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Marq ues Franco e Ilda
Figueiredo. (02) INFORMAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO

AUTORIZADO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO:- Pelo Presidente da
Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA -

AUTORIZAÇÃO CONTRAÇÃO EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO - Valor:

3.97 1.459,29 € - No seguimento da propost a aprovada
Empréstimo de Médio

em

Reunião de Câmara de cont ração do

e Longo Prazo para Financiamento de Invest imento, para cumprimento do

n.2 5.º do artigo 49.2 da Lei n.2 73/13, de 3 de setembro, informo das condições praticadas pelos
bancos, que apresentaram propostas de financiamento.

Taxa de Juro

Período de
Diferimento

Comissões

EURIBOR 6 Meses + 3,0%

Até 2 anos

0,25%+0,25%

EURIBOR 6 Meses+ 0,875%

Até 2 anos

Isento

caixa Geral de Depósitos

EURIBOR 6 Meses + 1,0%

Até 2 anos

I sento

Novo Banco

EURIBOR 12 Meses+ 2,5%

Até 2 anos

Isento

Crédito Agrícola

EURIBOR 12 Meses +1,08%

Até 2 anos

Isento

Banco Popular

EURIBOR 12 Meses + 1,25%

Até 2 anos

Isento

Banco

Millenniumbcp
Banco BPI

Notas: 1. Com a exceção do Millenniumbcp e Novo Banco, as restantes propostas fixam o valor
mínimo de 0% (zero por cento) para o indexante (EURIBOR). 2. A proposta apresentada pelo
Millenniumbcp, prevê a cobrança de comissão de abertura 0,25% e de gestão de 0,25%. ( a) José
Maria Costa .".

A Câmara Municipal deliberou ao abrigo das disposições conjugadas

da alínea f) do n. 0 1 do art" 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, bem como dos
nºs 4 e 5 do artigo 38º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, conjugado com o artº 6° do
Decreto-Lei n.º 258/79, de 28 de Julho, remeter o referido documento à Assembleia
Municipal para complementar o processo da contração de wn empréstimo de médio
e longo prazo (doze anos) no valor de 3.971.459,29 €.Esta deliberação foi tomada p or
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor
Lemos, Ana Margarida Silva, Luis Nobre, Maria José Guerreiro, Marques Franco e
Ilda Figueiredo. APRESENTAÇÃO DE VEREADORES:- Quando os trabalhos iam
neste ponto apresentaram-se os Vereadores Eduardo Teixeira e Helena Marques.

(03) PROJETO DE REGULAMENTO DE GESTÃO DO PARQUE HABITACIONAL
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DO MUNICIPIO DE VIANA DO CASTELO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROJETO DE REGULAMENTO DE GESTÃO DO PARQUE
HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO
A Constituição da República Portuguesa consagra, no seu artigo 65.º, que «Todos têm direito,
para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e
conforto e que preserve a intimidade pessoal e privacidade familiar».
No reconhecimento da enorme importância deste direito fundamental, a autarquia de Viana do
Castelo entregou, em 1998, os primeiros fogos destinados à habitação social possuindo,
atualmente, um total de 236 fogos localizados nas freguesias de Areosa, Alvarães, Perre, Castelo
do Neiva, Darque, e nas Uniões de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, bem como de Viana do
Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela.
Sendo a habitação, visivelmente, um dos fa tores que mais contribui para o aumento de
fenómenos de exclusão social e para a reprodução geracional de ciclos de pobreza, quer se trate
de situações em que não existe a capacidade para aceder a habitações com as condições mínimas
de habitabilidade, quer se trate de habitações sociais, torna-se premente um acompanhamento
sistemático, intensivo e direcionado, onde estejam claramente definidos os direitos e obrigações
das partes.
Assim, constatou-se, pela experiência adquirida ao longo dos anos, que a habitação social
justifica, pelas especificidades e objetivos que apresenta, um regulamento próprio que, sem
prejuízo da lei vigente, clarifique e concretize as condições de atribuição das habitações, bem
como os termos da formação, vicissitudes e cessação da relação jurídica de arrenda mento, e
ainda os direitos e deveres de cada uma das partes - inquilino e senhorio - na manutenção e
utilização das habitações.
O presente regulamento resu lta, assim, de um trabalho de reflexão, que partiu do conhecimento
de causa e trabalho de campo da Divisão de Ação Social da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, procurando abranger as principais questões aí suscitadas. Sendo um esforço de
regulamentação de uma matéria que carece de intervenção do legislador nacional, este
regulamento assenta, igualmente, nos princípios e regras conjugados dos diversos diplomas
legais que contêm normas aplicáveis ao arrendamento de habitação social em regime de
arrendamento apoiado - principalmente. a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro - traduzindo um

esforço de atualização e melhoria do anterior Regulamento de Gestão do Parque Habitacional
do Município de Viana do Castelo, que pelo presente regulamento se presente revogar.
Com vista ao cumprimento do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento
Administrativo, o projeto do presente regulamento, após aprovação pela Câmara Municipal, foi
submetido a apreciação e consu lta pública pelo período de trinta dias úteis, com publicação no
Diário da Repúbli ca - 2.º Série - N.º 28, de 4 de maio de 2016, e divulgação na página do
Município, em www.cm-viana-castelo.pt. Uma vez findo o referido prazo, não se verificou a
apresentação de qualquer exposição, sugestão ou contributos.
CAPÍTULO 1
Disposições gerais

Artigo 1.2
Lei Habilitante
O presente regulamento é e laborado ao abrigo do disposto nos artigos 112.º, n.2 7 e 241.2 da
Constituição da República Portuguesa e dos artigos 23. 0 , 11.22, alínea h) e i), 25.º, n.ºl, alínea g)
e 33.º, n.ºl, alínea k) da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, devidamente conjugados com o
previsto na Lei n.2 81/2014. de 19 de dezembro e Lei n. 0 80/2014, de 19 d e dezembro.

Artigo 2.2
Objeto e âmbito

1 - O presente regulamento estabelece o regime de uso, fruição e atribuição das habitações
sociais das quais o Município de Viana do Castelo é proprietá rio, segundo o regime jurídico
do arrendamento apoiado.
2 - O arrendamento apoiado é o regime aplicável às habitações das quais o Município de Viana
do Castelo é proprietário, e as quais arrenda ou subarrenda com rendas calculadas em função
dos rendimentos dos agregados familiares a que se destinam.
3 - Para além dos titulares do direito de ocupação dos fogos de habitação social do Município
de Viana do Castelo, também designados de arrendatários, o presente regulamento aplica-se
igualmente a todos os elementos do respetivo agregado fami liar, que aí residam legalmente
e com autorização municipal.

Artigo 3,2
Conceitos
Para efeitos do presente regulamento, considera-se:
a) Agregado familiar: o conjunto de pessoas, também designadas de "moradores", que residem

em economia comum na habitação arrendada, constituído pelos seguintes elementos:

i) O arrendatário/titu lar da ocupação do fogo e seu cônjuge ou pessoa que com ele viva em
união de facto há mais de dois anos;

Quinta-Feira, 23 de junho de 2016

-6-

ii) Parentes e afins maiores em linha reta e em linha colateral até ao 3.º grau, e parentes e

afins menores em linha reta e em linha colateral;
íii) Pessoas relativamente às quais, por força da lei ou d e negócio jurídico que não respeite
diretamente à habitação, haja obrigação de convivência ou de alimentos,
nomeadamente, de rivada de adoção, tutela ou confiança determinada por decisão
judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o
efeito;
iv) E ainda outras pessoas que se encontrem autorizadas pelo Município a permanecer na

habitação com o titular da ocupação do fogo;

b) Alteração da composição do agregado familiar: o aumento do número de elementos do
agregado, por via de casamento ou união de facto do titular, nascimento de filhos ou
estabelecimento do vínculo de adoção, bem como a contração do agregado, por falecimento,
divórcio ou existência de outra alternativa habitacional para algum elemento do agregado;
e) Coabitante: pessoa, também designada de "morador", não pertencente ao agregado familiar
do titular da ocupação do fogo que se encontre especialmente autorizada pelo município a
residir na habitação, nos casos especificamente consignados no presente regulamento;
d) Deficiente: a pessoa com deficiência com grau comprovado de incapacidade igua l ou supe rior

a60%;
e) Dependente: o elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade inferior a 26
anos, frequente estabelecimento de ensino e não aufira rendimento mensal bruto superior
ao indexante dos apoios sociais;

fJ

Direito de ocupação: prer rogativa concedida a título precário, através de licença
administrativa emitida sob a forma de alvará ou contrato em regime de arrendamento social
apoiado;

g) Fator de Capitação: a percentagem resultante da ponderação da composição do agregado
familiar, de acordo com a tabela constante do anexo Ili do presente regulamento, que d ele
faz parte integrante;
h) 1ndexante dos apoios sociais (IAS): o valor fixado nos termos da Lei n.º 35 -B/2006, de 29 de
dezembro;
i) Pensão Social: o valor fixado por Portaria do Governo, com base na Lei de Orçamento de

Estado vigente em cada ano civil ;
j) Rendimento Mensal Bruto (RMB): o duodécimo do total dos rendimentos anuais ilíquidos
auferidos por todos os elementos do agregado familiar, considerados nos termos do artigo
3.2 do Decreto-Lei n.2 70/2010, de 16 de junho, ou, caso os rendimentos se reportem a
período infer ior a um ano, a proporção correspondente ao número de m eses a considerar;

k) Rendimento Mensal Corrigido (RMC): o rendimen to mensal bruto d eduzido da quantia
correspondente à aplicação ao indexante dos apoios sociais de cada um dos seguintes
fatores:
i) 0,1 pelo primeiro dependente;

ii) 0,15 pelo segundo dependente;

íii) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes;

iv) O,l por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de
dependente;
v) 0,05 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos;
vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação;

1) Rendimento "per capita": o valor do rendimento após o resultado da diferença entre o
rendimento mensal líquido e a soma das despesas com saúde e educação, dividido pelo
número de pessoas que compõem o agregado familiar;
m) Residência permanente: local onde o titular da ocupação do fogo e o seu agregado têm
organizada e centralizada a sua vida familiar e social, bem como a sua econom ia doméstica,
com estabilidade e de forma duradoura;
n) Sobreocupação: capacidade de alojamento da habitação inferior à adequada ao agregado
familiar que nela reside;
o) Subocupação: capacidade de alojamento da habitação superior à adequada ao agregado
familiar que nela reside;
p) Titulares da ocupação do fogo: as pessoas que constem dos títulos de atribuição do direito de
ocupação do fogo de habitação social, também denominados de "arrendatário", nos termos
legais aplicáveis;
q) Tipologia adequada: relação entre o número de elementos do agregado familiar e o número
de quartos da habitação;
r) Transmissibilidade: transmissão do direito de ocupação do fogo de um titular para a esfera
jurídica de outro, devidamente autorizada pelo município, nos termos pr evistos no presente
regulamento e os demais que resultarem da lei.

CAPÍTULO II

Atribuição de habitação municipal
Artigo 4.º
Regime
1 - As habitações sociais do Município de Viana do Castelo são atribuídas em regime de
arrendamento apoiado, sujeito ao regime da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro.
2 - A atribuição das habitações sociais do Município de Viana do Castelo é feita a título precário
e como medida transitória de alternativa habitacional destinada aos agregados que não
apresentem condições económico-financeiras suficientes para prover solução habitacional
adequada.
3 - A atribu ição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado confere ao Município de
Viana do Castelo, nos termos legais aplicáveis, o direito de aceder aos dados do arrendatário
e dos membros do respetivo agregado familiar para fins de informação ou de confü~mação
dos dados por eles declarados nos termos regulados no artigo 31.º da Lei n.º 81/2014, de 19
de dezembro.
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4 - Ao acesso e à atribuição das habitações é aplicável o regime constante do presente capítulo
e subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo.
5 - O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na Lei n.º 8 1/2014, de 19 de
dezembro, e, subsidiariamente, pelo Código Civil e pelo Novo Regime do Arrendamento
Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na sua versão atualizada.
6 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o contrato de arrendamento apoiado tem a
natureza de contrato administrativo, estando sujeito, no que seja aplicável, ao respetivo
regime jurídico.
7 - Compete aos tribunais administrativos conhecer das matérias relativas à invalidade ou

cessação dos contratos de arrendamento apoiado.
Artigo s.2
Procedimento e critérios de atribuição
1 -A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado pelo Município de Viana

do Castelo efetua-se, por regra, mediante procedimento de concurso por inscrição, sem
prejuízo da possibilidade de o Município poder adotar, em casos devi damente justificados, o
procedimento de concurso por classificação defi nido no artigo 8.0 da Lei n.º 81/2014, de 19
de dezembro.
2 - O concurso por inscrição tem por objeto a oferta das habitações que são identificadas, em

cada momento, pelo Município de Viana do Castelo para atribuição em regime de
arrendamento apoiado aos candidatos que, de entre os que se encontram, à altura, inscritos
em listagem própria, estejam melhor classificados, em função dos critérios de hierarquização
e de ponderação estabelecidos para o efeito pela mesma entidade.

3 - Para efei tos do previsto no número anterior, a atribuição do direito à habitação social
municipal efetiva-se mediante a apreciação e classificação dos pedidos, apresentados pelos
interessados, nos termos previstos no presente regulamento.
4 - A atribuição do direito à habitação tem por base condições de habitabilidade, sociais,

económicas e de saúde dos agregados.
Artigo 6.º
Publicitação da Oferta das Habitações
A Câmara Municipal de Viana do Castelo publicitará, na sua página da Internet, e no Serviço de
Atendimento ao Munícipe (SAM), informação sobre a listagem, as condições de inscrição na
mesma, a forma, local e horário para consulta das habitações em oferta e o resultado da última
classificação, com exclusão da menção a dados pessoais.
Artigo 7 ,2
Condições de acesso a Habitação Social Municipal

1 - A inscrição como candidato a habitação social no concelho de Viana do Castelo, implica o
preenchimento, cumulativamente, dos seguintes requisitos:
a) Residir, comprovadamente, no concelho há três ou mais anos;

b) Ser maior de 18 anos;

e) Ter nacionalidade portuguesa ou qualquer outra nacionalidade desd e que com título de
residência válido e permanente em território português;
d) Estar recenseado no concelho há três ou mais anos;

e) Residir em local que não reúna requisitos mínimos de segurança e salubridade, e que deste
modo não satisfaça as necessidades do seu agregado familiar;

j) O agregado familiar não apresente condições económico-finan ceiras suficientes para
prover solução habitacional;
g) O agregado familiar possua um rendimento per capita igual ou inferior ao valor da pensão

social;
h) Nenhum dos elementos do agregado familiar seja proprietário, usufrutuário, arrendatário
ou detentor a outro título de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano
destinado a habitação com condições de habitabilidade, ou esteja a usufruir de apoios
financeiros públicos para fins habitacionais;

i) Nenhum dos elementos do agregado familiar seja titular de uma habitação social atribu ída
pelo Município de Viana do Castelo;

f) Nenhum elemento que compõe o agregado familiar tenha sido titular da ocupação de fogo
municipal e a sua ocupação da habitação tenha cessado há menos de dois anos,
nomeadamente, por despejo administrativo ou sentença judicial transitada em julgado,
ou tenha procedido à entrega voluntária do fogo, contrariando as indicações técnicas;
k) Nenhum elemento que compõe o agregado familiar tenha sido identificado como ocupante

ilegal de uma fração habitacional municipal, há menos ele dois anos;
/) Nenhum dos elementos do agregado familiar esteja inscrito para efeitos fiscais, de
segurança social ou outros, com outro local de residência;
m) Ter esgotado a possibilidade de usufruir de apoios públicos para fins habitacionais;

n) Nenhum dos elementos do agregado familiar, por opção própria, tenha beneficiado de
uma indemnização em alternativa à atribuição de uma habitação no âmb ito de programas
de realojamento;

o) Não estar abrangido por uma das situações previstas no número seguinte.
2 - Fica impedido de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado, por um
período de dois anos:
a) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que, para efeito de
atribu ição ou manutenção de uma habitação em regime de arrendamento apoiado, preste
declarações falsas ou omita informação relevante;
b) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que ceda a habitação
a terceiros a qualquer título, total ou parcialmente, de forma gratuita ou onerosa;

e) A pessoa que tenha ocupado ilícitamente ou tenha sido sujeita a despejo de uma habitação
pertencente a qualquer entidade pública;
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3 · O disposto no número anterior não prejudi ca os direitos que, em função da situação, o
Município de Viana do Castelo detenha, nem o procedimento criminal que seja aplicável ao
caso nos termos legais.

Artigo 8 .2
Pedido de atribuição de Habitação Social Municipal
1 · O pedido de atribuição de uma habi tação social será formulado em impresso próprio,
disponibilizado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, o qual deverá ser devidamente
preenchido e assinado pelo representante do agregado familiar.
2 · O formulário de inscri ção deve obrigatoriamente ser acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Cópia dos documentos de identifi cação civil e fiscal de todos os elem entos do agregado
familiar (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão/Cédula de Nascimen to/ Assento
de Nascimento/ Cartão de Contribuinte/ Cartão de Segurança Social);
b) Comprovativo de recenseamento eleitoral e cópia dos r ecibos de água, luz ou
arrendamento emitidos em nome do candidato para comprovação da residência no
concelho de Viana do Castelo;
e) Atestado da Junta de Freguesia comprovativo da composição do agregado familiar e
tempo de residência no concelho;
d) Cópia do documento de autorização de residência ou documento equivalente qu e
habilite o candidato a permanecer de forma legal em território nacional, caso se
aplique;

e) Comprovativo da situação socioprofissional do candidato e de todos os elementos do
agregado fami liar com mais de 16 anos que exerçam atividade laboral remunerada e,
em caso de desemprego, comprovativo de inscrição no Instituto do Emprego e
Formação Profissional (IEFP);
/) Comprovativo de todos os rendi mentos dos elementos do agregado familiar
(remunerações, pensões, prestação de rendimento social d e inserção, su bsidio ele
desemprego, etc.) e, nas situações em que se verifique a inexistência de qualquer fonte
de rendimento por parte do agregado, comprovativo da ca ndidatura a um dos
mecanismos de proteção social;
g) Declaração da Autoridade Tributária e Aduaneira, onde constem os bens móveis

e

imóveis em nome do reque re nte e dos demais elementos do agregado fam iliar;
h) Documentos comprovativos das despesas com habitação, saúde e educação do agregado
familiar;

1) No caso dos menores sob tutela judicial deve ser entregue comprovativo da regulação
das responsabilidades pa rentais ou equiparado;

J1 Comprovativo da frequência escola r dos elementos depen dentes com idade inferi or a 18
anos;

k) Em caso de elementos do agregado familiar que possuam deficiência com grau de
incapacidade geral para o trabalho igual ou superior a 60 o/o, deve ser apresentado
atestado médico comprovativo dessa situação;
/) A existência de eventuais problemas de saúde crónicos deve ser comprnvada mediante
declaração médica emitida pelos serviços de saúde competentes.
m) No caso de se verificar a insolvência de algum dos membros do agregado familiar, deve
ser entregue comprovativo da mesma;
n) Se o agregado familiar tiver sido objeto de, ou tiver pendente contra si, ação de despejo,
deve ser entregue documento comprovativo da mesma.
3 - O formulário de candidatura encontra-se disponível, em suporte digital, na página de
internet da Câmara Municipal de Viana do Castelo (em www.cm-viana-castelo.pt), e em
suporte de papel, na Divisão de Ação Social e no Serviço de Atendimento ao Munícipe de
Viana do Castelo.
Artigo 9.º

Apreciação liminar dos pedidos
1 - Após receção do pedido de atribuição de habitação social, o mesmo será objeto de uma
apreciação liminar, a realizar pela Divisão de Ação Social, no prazo máximo de trinta dias a
partir da data de entrada do pedido.
2 - Sempre que os pedidos não tenham sido instruídos nos termos e com os elementos fixados
pelo presente regulamento, o requerente será notificado, através de carta registada com
aviso de receção, para num prazo de dez dias úteis vir completar e ou aperfeiçoar o pedido,
apresentando os elementos em falta ou suprindo as formalidades preteridas.
3 - No caso do requerente, após ter sido notificado nos termos do número anterior, não ter
procedido ao aperfeiçoamento do pedido, este será objeto de indeferimento liminar, por
decisão a proferir pelo Presidente da Câmara, ou Vereador com competências delegadas para
o efeito.
4 - Da intenção de indeferimento liminar do pedido será o requerente notificado, para se
pronunciar, em sede de direito de audiência prévia, no prazo de dez dias.
5 - Caso o requerente, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos
elementos, que justifiquem a alteração do projeto de decisão formulado, a decisão final de
indeferimento liminar do pedido, e respetivos fundamentos, ser-lhe-ão notificados através
de carta registada com aviso de receção.
6 - No caso de indeferimento liminar nos termos do n.º3, o agregado familiar fica impedido de
apresentar nova candidatura pelo período de um ano.

Artigo 10.º
Prova de declarações
1 - Com vista à apreciação dos pedidos devidamente instruídos, o Município pode, a todo o
tempo, requerer que sejam prestadas informações adicionais bem como mais documentos
de suporte, relatórios técnicos ou requerer diligências de prova úteis para o esclarecimento
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dos factos com interesse para a decisão, sendo notificado o requerente por carta registada
com aviso de receção para proceder à respetiva entrega no prazo máximo de dez dias úteis,
sob pena de arquivamento do processo.
2 - Considera-se regularm ente notificado o requerente, quando após segunda notificação
enviada para respetivo o domicílio, não seja por ele reclamada.
3 - Os dados constantes do formulário de inscrição podem, ainda e a todo o tempo, ser
confirmados pela Divisão de Ação Social junto de qualquer entidade pública ou privada,
designadamente as que acompanham ou tenham acompanhado a família.
4 - Quando a Divisão de Ação Social entender ser pertinente para a a ná li se do pedido, será
agendado atendimento para recolha de informação em falta.
5 - Sempre que se considere pertinente, será realizada uma visita domiciliária para análise da
situação habitacional.

Artigo 1vi
Causas de indeferimento das candidaturas
Uma vez admitido o pedido. nos termos dos artigos anteriores, as candidaturas serão objeto de
apreciação, sendo indeferidas nos seguintes casos:
a) O agregado fam iliar ter rejeitado, nos últimos doze meses e por motivos não justificados,

realojamento no concelho de Viana do Castelo;
b) O agregado familiar desistir do processo de candidatura;

e) O pedido estar suportado em falsas ou erróneas declarações, prestadas com o intuito de, com
base nas mesmas, ver concedido o direito a uma habitação social;
d) O agregado familiar possuir um rendimento per capita igual ou superior ao valor da pensão

social;
e) O não preenchimento das condições de acesso fixadas no artigo 7.2 do presente regulamento.

Artigo 12.2
Indeferimento da candidatura
1 - Verificando-se fundamento para o indeferimento da candidatura, o requerente será
notificado do pro jeto de decisão, para se pronunciar, no prazo de dez dias, em sede de direito
de audiência prévia.
2 - Caso o requerente, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos
elementos, que alterem o projeto de decisão formulado, a decisão fina l de indeferimento, e
respetivos fundamentos, ser-lhe-ão notificados através de carta registada com aviso de
receção, no prazo máximo de trinta dias.
3 - A competência para o indeferimento da candidatura pertence ao Presidente da Câmara. ou
Vereador com competências delegadas para o efeito.

Artigo 13.º
Apreciação e seleção das candidaturas

1 - Uma vez admitida, nos termos dos artigos anteriores, cada candidatura será objeto de análise
técnica de acordo com os critérios de seleção resultantes da aplicação da matriz de cálculo
da respetiva taxa de priorização constante no Anexo 1do presente regulamento, e consoante
a respetiva ponderação, constante do Anexo II.

2 - Na matriz de cálculo referida no número anterior são critérios preferenciais as famílias
monoparentais, bem como as que integrem menores, pessoas com defi ciência ou com idade
igual ou superior a 65 anos, e vítimas de violência doméstica.
3 - Caso exista mais de uma candidatura com a mesma pontuação e não existam habitações em
número suficiente para atribuição, a decisão de atribuição deverá reger-se pelos critérios de
prioridade elencados no número seguinte.

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, serão utilizados os seguintes critérios de
prioridade:
l.º Agregado familiar com menores em perigo, sinalizado pelo tribunal competente,
nomeadamente por residir em más condições de habitabilidade e não apresentar
condições económicas para fazer face à situação;
2.º Vítimas de violência doméstica, nos termos legais aplicáveis;

3.º Agregado famil iar com processo judicial, de ação de despejo ou outra natur eza tendente
à perda de habitação, a decorrer ou com sentença transitada em julgado e com
realojamento solicitado pelo tribunal;
4.º Data de entrada do pedido.

5 - Serão graduadas em último lugar, e abaixo das demais, todas aquelas cand idaturas
apresentadas pelos elementos do agregado familiar descendentes de titulares da ocupação
de habitações sociais municipais, que tenham constituído novo núcleo fam iliar e a inda se
mantenham a residir no fogo, em situação de desdobramento fami liar.

Artigo 14.º
Lista de hierarquização das candidaturas
1 - A Câmara Municipal de Viana do Castelo, através da Divisão de Ação Social, manterá
organizada uma lista nominativa e dinâmica de candidatos às habitações sociais
municipais, que será permanentemente atualizada em função das candidaturas que fo rem
sendo apresentadas e dos alojamentos e realojamentos que forem sendo efetuados, sempre
que se verifique a existência de uma habitação disponível, com condições de habitabilidade
e apta à atribuição imediata.
2 - Depois de admitidos, e consoante a ponderação obtida em resultado da aplicação dos
critérios de seleção e classificação, bem como das regras de prioridade, previstos no artigo
anterior, os agregados familiares candidatos serão inscritos numa lista de hierarquização
das candidaturas.
3 - A lista referida nos números anteriores é comp osta pelas candidaturas, respetiva taxa de
priorização por ordem decrescente, conforme aplicação da matriz de cálculo ( cf. Anexo/), e
a indicação das tipologias adequadas a cada agregado familiar, conforme o definido no
artigo anterior.
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4 - A Câmara Municipal de Viana do Castelo criará um dispositivo que permita divulgar online,
na página de internet do Município de Viana do Castelo, a informação atualizada das
candidaturas para atribuição de habitação social, sem prejuízo da proteção de dados
pessoais ao abrigo da lei, ordenadas de acordo com a sua prioridade e identificadas por
número de processo.
Artigo 15.2

Gestão da lista de candidatos
1 - Os agregados familiares adm itidos serão inscritos na lista de candidatos, prevista no artigo
anterior, sendo disso notificados por escrito.
2 - As candidaturas já admitidas poderão, a todo o tempo, ser objeto de exclusão e cancelamento
da inscrição, caso se venha a verificar supervenientemente a existência de algum dos
impedimentos previstos nos artigos 7.2 e 11.11 do presente regulamento, bem como caso se
venha a verificar a prestação de falsas declarações, a omissão dolosa de informação ou a
utilização de meio fraudulento por parte dos candidatos, no âmbito ou para efeito dos
procedimentos de atribuição de uma habitação, sem prejuízo de outras sanções legalmente
aplicáveis.
3 - Sempre que se mostre necessário, poderá ser solicitada a revalidação ou atualização da
candidatura.
4 - A decisão de não admissão ou de exclusão de candidatura será notificada aos candidatos,
acompanhada da respetiva fundamentação, nos termos do previsto no presente
regulamento.
5 - As habitações municipais que sejam desocupadas devem, sempre que possível, ser atribuídas
no prazo máximo de trinta dias úteis, contados a partir do momento em q ue se encontrem
disponíveis e com condições de habitabilidade.
Artigo 16.2

Validade das candidaturas
1 - As candidaturas admitidas e respetiva classificação serão válidas por um período de dois
anos, a contar da data de apresentação do pedido.
2 - Verificando-se alterações à candidatura apresentada, nomeadamente, por alteração de
residência, composição do agregado fa miliar, valor dos rend ime ntos, entre outros, é
obrigação do candidato informar a Câmara Municipal de Viana do Castelo dos dados
atualizados, através do preenchimento de formulário adequado, para que o processo se
mantenha sempre atualizado.
3 - Decorrido o prazo de dois anos de apresentação do pedido, e caso se manten ham as
circunstâncias e condições que justificaram o mesmo, este poderá ser renovado, mediante
iniciativa do representante do agregado, com apresentação de nova candidatura.
Artigo 17.2

Regime de exceção

1 - Não serão aplicados os critérios definidos anteriormente quando relevante motivo de
interesse público, devidamente fundamentado, justifique o alojamento urgente e
prioritário, e se sobreponha à sua ponderação, nomeadamente:

a) Indivíduos e agregados familiares que se encontrem em situação de necessidade
habitacional urgente e ou temporária, designadamente decorrente de desastres naturais
e calamidades ou de outras situações de vulnerabilidade e emergência social e perigo
físico ou moral para as pessoas;
b) Agregado famil iar com necessidades de realojamento decorrentes de operações

urbanísticas de responsabilidade municipal, obras de interesse municipal ou outras
situações impostas pela legislação em vigor;
2 - A competência para acionar a atribuição de habitação referida nas alíneas a) e b) do número
anterior é do Presidente da Câmara Municipal, ou Vereador com competências delegadas
para o efeito.

3 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) d o n.º 1 do presente artigo, as condições de adequação
e de ut ilização das habitações são definidas pelo Mu n icípio em função da situação de
necessidade habitacional que determina a respetiva atribuição.
Artigo 18.2
Atribuição de Habitação Social Municipal
1 - A habitação a atribuir a cada agregado deve ser de tipologia adequada à composição do
agregado famil iar, por forma a evitar situações de sobreocupação e de subocupação.

2 - A adequação da habitação é verificada pela relação entre a tipologia e a composição do
agregado familiar, de acordo com a tabela constante do Anexo IV.

3 - Sem prejuízo do disposto no m'.nnero ante rior, a t ítu lo excecional e caso se verifique falta de
disponibilidade de habitações compatíveis, poderá ser atribuída uma habitação com
tipologia não correspondente ao agregado familiar, desde que a mesma apresente
condições de habitabilidade para o acolher e se demonstre adequada para uso como
residência dos seus elementos, nos seguintes casos:
a) Para efeitos das situações previstas no artigo anterior que justifiquem o alojamento
urgente e prioritário, motivadas por emergência social grave;
b) Em casos especiais devidamente fundamentados que, por razões ligadas a mobilidade,
saúde ou características específicas do agregado, se justifique a atribuição de uma
hab itação com t ipologia difere nte.
Artigo 19.2
Forma da atribui ção
1 - A atribuição das habitações sociais do município é feita mediante despacho do Presidente da
Câmara ou do Vereador com competências delegadas para o efeito, devidamente
fu ndamentado com base em proposta técnica da Divisão de Ação Social, em conformidade
com as regras definidas no presente regulamento.
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2 · A atribuição de habitação social municipal, e a sua aceitação pelo agregado familiar,
formaliza-se mediante a outorga entre o Município e os representantes do agregado do
respetivo título de ocupação do fogo de habitação social municipal.
3 - Os títulos de ocupação das habitações sociais do município revestem a forma de contrato de
arrendamento, assumindo a natureza de instrume nto de direito administrativo.
4 - Os títulos de ocupação das habitações sociais do Município ficam sujeitos às normas e
condições resultantes do presente regu lamento, encontrando-se ainda sujeitos às regras do
regime de arrendamento apoiado e às demais aplicáveis em matéria de habitação social de
entidad es públicas, bem como às regras aplicáveis aos atos e contratos administrativos.

Artigo 20.2
Forma e Conteúdo do Contrato
1 · O contrato de arrendamento apoiado é celebrado por escrito e contém, pelo menos, as
seguintes menções:
a) O regime legal do arrendamento;
b) A identificação do senhorio;
c) A identificação do arrendatário ou arrendatários e de todos os elementos do agregado
fam iliar;
d) A identificação e a localização do locado;
e) O prazo do arrendamento;
f) O valor da renda inicial e a forma de atualização e de revisão da mesma;

g) O tempo, o lugar e a forma de pagamento da renda;
h) A periodicidade da apresentação da declaração de rendimentos do agregado familiar,
que não pode ser superior a três anos.
2 - Do contrato de arrendamento, assim como dos recibos de renda quando a eles haja lugar,
deve igualmente constar, para efeitos meramente in formativos, o valor que corresponderia
ao valor real da renda sem o apoio.

Artigo 21.2
Duração do contrato
1. Os contratos de arrendamento apoiado são celebrados pelo prazo de 10 anos, findo o qual se
podem renovar automaticamente, por períodos sucessivos de 2 anos. salvo se for estipulado
período diverso.
2. Qualquer uma das partes pode opor-se à renovação do contrato, desde que o comunique à
contraparte com a antecedência minima de 240 ou 180 dias relativamente ao termo do
contrato ou da sua renovação.
3. O Município de Viana do Castelo só pode opor-se à renovação do contrato quando, nos três
anos que antecedem o termo do contrato ou a sua renovação, o arrendatário esteja a pagar
uma renda igual ou superior à renda máxima permitida nos termos do art.º 35.º do presente

regulamento e se, cumulativamente, tal resultar numa taxa de esforço igual ou inferior a 15%
do rendimento mensal corrigido d o agregado familiar do arrendatá rio.
4. Para efeitos do disposto no número anterior, o Município envia uma comunicação ao
arrendatário, nos termos do art 2 9.2 do NRAU.

Artigo 22.2
Gestão das habitações devolutas
1 - O Município de Viana do Castelo, através da Divisão de Ação Social, é responsável pela gestão
e atribuição das habitações municipais devolutas e disponíveis.
2 - Após a reentrada na posse da habitação, da Divisão de Ação Social atualiza a base d e dados,
desencadeia o procedimento para a realização das obras que se afigurem como necessárias
e certifica-se de que a mesma se encontra devidamente fechada, de forma a evitar que, até à
sua atribuição, a habitação venha a ser ocupada à revelia do Município.
3 - É expressamente proibida a ocupação abusiva, ilegítima e à revelia do Município, das
habitações sociais que se encontrem devolutas, ficando os ocupantes sujeitos a despejo
administrativo, nos termos do previsto no artigo 61.º do presente regulamento.

CAPÍTULO Ili
Habitação social
SECÇÃO l
Das habitações e sua ocupação
Artigo 23.º
Titularidade
1 - O direito de utilização e ocupação das habitações sociais é atribuído aos representantes de
cada agregado familiar, a quem será entregue a titularidade da ocupação do fogo.
2 - Em situação de casamento ou de união de facto, a titularidade é atribuída a ambos os
elementos, constando os mesmos do respetivo título de ocupação.
3 - Os titulares da ocupação do fogo são inteiramente responsáveis pela utilização do mesmo
pelo seu agregado, cabendo-lhes igualmente o dever de fazer cumprir pelos restantes
elementos do agregado familiar as normas legais e regulamentares aplicáveis à utilização da
habitação e espaços comuns, nomeadamente as constantes do presente regulamento.
4 - As ocupações de fogos de habitação social do Município de Viana do Castelo serão tituladas
at ravés de contrato de arrendamento apoiado, ao abrigo do regime previsto no a rtigo 4.2 do
presente regulamento.

Artigo 24.Q
Destino da habitação
1. A habitação arrendada destina-se exclusivamente à residência permanente do arrendatário e
seu agregado fami liar.
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2. É proibida qualquer forma de cedência, total ou parcial, temporária ou permanente e onerosa
ou gratuita do gozo da habitação por parte do arrendatário ou de qualquer elemento do seu
agregado familiar, sem autorização expressa do Município de Viana do Castelo,
nomeadamente, a cessão da posição contratual, o subarrendamento, a hospedagem ou o
comodato, sob pena de pagamento de uma quantia equivalente à renda de seis meses, a título
de sanção, e de despejo, em caso de reincidência.
3. Ao Mun icípio compete assegurar as condições necessárias para garantir o fim a que se destina
o arrendamento, promovendo, de forma sistemática e programada, a adoção de medidas de
conservação do respetivo parque habitacional.

Artigo 25.º
Ocupação efetiva
1 - Os titulares da ocupação do fogo e o respetivo agregado familiar deverão ocupar a habitação
que lhes seja atribuída no prazo de trinta dias após a data da celebração do contrato.

2 - A não ocupação efetiva do fogo habitacional no prazo previsto no número anteri or, sem
motivo atendível, determinará a caducidade imediata da atribuição e a automática exclusão
do agregado da lista de candidaturas indicada no artigo 1 4 .2, com as demais conseq uências
previstas no presente regulamento, ficando o Município de Viana do Castelo investido no
poder de tomar posse administrativa do mesmo, se necessário.
3 - Da intenção de declarar a caducidade da atribuição e exclusão da lista de candidaturas, nos
termos do número anterior, será o candidato notificado, para se pronunciar, no prazo de dez
dias, em sede de d ireito de audiência prévia.
4 - Caso o candidato, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos
elementos, que justifiquem a alteração do projeto de d ecisão fo rmu lado, a decisão final de
verificar a caducidade da atribuição, e exclui r o requerente da lista de candidaturas, e
respetiva fundamentação, ser-lhe-ão notificados, através de carta registada com aviso de
receção.

Artigo 26.2
Residência permanente
1 - Os titulares da ocupação do fogo e o respetivo agregado familiar deverão manter residência
permanente na habitação que lhes estiver atribuída.

2 - Por residência permanente entende-se aquela onde está instalado o lar do agregado familiar,
onde ele faz a sua vida normal e onde está organizada e centralizada a sua vida e economia
doméstica com estabilidade e por forma duradoura.
3 - Considera-se que o agregado familiar não mantém residência permanente e efetiva no fogo
nem utiliza a habitação em permanência, sem prejuízo das situações previstas no art.º 1072.2
do Código Civil, quando, dentro do período mínimo de seis meses, se verifiquem,
cumulativamente, as seguintes situações:
a) Tenham sido realizadas pelo me nos três tentativas, com intervalo min1mo de duas
semanas entre cada uma delas, de entrega de comunicação na pessoa do a rrendatário ou
de elemento do agregado familiar, consoante for o caso, por representante da Câmara

Municipal de Viana do Castelo devidamente identificado e a entrega tenha resultado
impossível por ausência dos mesmos;
b) Tenha sido afixado aviso na portada entrada da habitação, pelo período mínimo de trinta
dias, de conteúdo idêntico ao da comunicação;
c) Os registos do fornecimento de serviços essenciais de água e eletricidade evidenciarem a
ausência de contratos de fornecimento ou de consumos relativamente ao locado.
4 - A comunicação e o aviso devem referir:
a) Que o senhorio tem conhecimento do não uso da habitação por parte do arrendatário ou
do agregado fami liar, consoante for o caso;
b) Que o não uso da habitação por período superior a seis meses a contar da data da
primeira tentativa de contacto pessoal, ali indicada, constitui renúncia ao a rrendamento
e determina a cessação do contrato;
c) O prazo, no mínimo de trinta dias, de que o arrendatário e os elementos do seu agregado
familiar dispõem, após o decurso dos seis meses, para procederem à desocupação e
entrega voluntária da habitação, livre de pessoas e bens.
5 - A não residência permanente e efetiva no fogo e a sua não utilização têm as consequ ências
previstas no presente regulamento e na lei, nomeadamente no que respeita à cessação do
arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação do fogo, desencadeando-se o
respetivo procedimento para o efeito.

Artigo 27.2

Manutenção do direito à ocupação de habitação social municipal
1 - A manutenção do direi to à ocupação do fogo encontra-se, se mpre, condicionado ao
preenchimento das condições de acesso a habitação que determ inaram a atribuição do
fogo, fixadas no art.2 1.2 do presente regulamento, com as devidas adaptações.

2 - A alteração dos pressupostos e condições de ocupação das habitações sociais, nos termos do
previsto no número anterior, confere ao Município o direito de determ inar a cessação do
arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação do fogo e determina a
impossibilidade do agregado familiar se recandidatar, pelo período d e dois anos, nos casos
previstos no n.2 2 do art.2 7.2.
3 - O titular da ocupação do fogo deve comunicar ao Mu nicípio de Viana do Castelo a existência
de qualquer situação de impedimento de tomar ou manter uma habitação em regime de
arrendamento apoiado, designadamente os previstos nos artigos 7.2 e 11.!! do presente
regulamento, no seu caso ou no de qualquer membro do seu agregado familiar, no prazo
máximo de trinta dias a contar da data da sua ocorrência.
4 - O impedimento relativo a um dos membros do agregado familiar é extensível a todos os seus
membros.

Artigo 28.!!

Pessoas que podem residir na habitação atribuída
Na habitação atribuída, podem residir, para a lém do titu lar da ocupação do fogo:
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a) Os elementos que integram o agregado familiar à data da atribuição da habitação e respetiva
formalização;

b) Pessoa que, por motivos justificados, se encontre autorizada pelo Município de Viana do
Castelo a residir no fogo, nomeadame nte, pessoa relativamente à q ual, por força da lei ou de
negócio jurídico que não respeite diretamente à habitação, viva em comunhão de mesa e
habitação com o titular da ocupação do fogo e tenha estabelecido com ele uma vivência
comum de entreajuda e partilha de recursos por razões laborais, escolares, formação
profissional ou por motivos de saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho,
e da demais legislação aplicável que se encontre em vigor.

Artigo 29.º
Alterações do agregado familiar
1 - Qualquer a lteração na composição do agregado familiar inscrito terá de ser previamente
autorizada pelo Município de Viana do Castelo, salvo as modificações a seguir indicadas, as
quais, em todo caso, terão obrigatoriamente de ser comunicadas, por escrito, para
atualização:
o) Nascimento de descendentes do titular da ocupação do fogo;

b) Constituição do vínculo de adoção, pelo titular da ocupação do fogo;
e) Casamento ou constituição do vínculo de união de facto, nos termos da lei;
d) Falecimento ou abandono do lar de qualquer elemento do agregado familiar, salvo do
titular da ocupação do fogo ;

e) Integração no agregado familiar de pessoas relativamente às quais exista obrigação legal
de convivência ou de alimentos, devidamente comprovada.
2 - A comunicação a que alude o número anterior deve ser acompanhada dos respetivos
documentos comprovativos.

3 - A verificação de algumas das situações enunciad as no n.º 1 do presente artigo poderá
determinar a transferência do agregado, oficiosamente ou a requerimento dos
interessados, para fogo habitacional com ti pologia mais adequada à sua nova composição,
caso se verifique disponibilidade para o efeito no parque habitacional municipal.

4 - Sempre que se constit ua um novo núcleo familiar, considera-se ter existid o uma
autonomização desses elementos, pelo que os mesmos deverão prover por uma alternativa
habitacional distinta e deixar de utilizar a habitação.
5 - O previsto no número anterior poderá não ser aplicado, quando se verificar, por parte do
titular da ocupação do fogo, uma situação de dependência, nomeadamente por razões de
saúde.

6 - Nas situações de conflito conjugal, o casal terá que recorrer às instâncias legais e judiciais
adequadas para definir o direito à casa de morada da família, sendo o respetivo título de
ocupação averbado em conformidade, não havendo lugar a desdobramento do agregado
fam iliar.

7 - Nas situações de cotitularidade, caso se verifique a morte ou a ausência definitiva de um dos
titulares, o título concentra-se no cotitular que permanece na habitação, assumindo este
todas as responsabilidades inerentes à titularidade do fogo, e caso não pretenda
permanecer na habitação deve comunicar à Câmara Municipal de Viana do Castelo e
proceder à entrega das chaves, sendo no entanto responsável por qualquer dívida ao
Município vencida à data e relacionada com a utilização do fogo.

Artigo 30.2
Proibição de cedência

1 - A cedência do gozo da habitação é proibida, nos termos do n.Q 2 do artigo 24.2 do presente
regulamento.
2 - É ainda expressamente proibido aos titulares da ocupação do fogo permitir a residência
definitiva na habitação de pessoa que não pertença ao agregado familiar inscrito, sob pena
de ser ordenada a desocupação do fogo.

Artigo 31.2
Regime excecional de autorização de permanência te mpo rá ria
1 - Quando não existam rendas vencidas e não pagas e a tipologia do fogo se adequar, poderá
ser autorizada, mediante requerimento do titular da ocupação por escrito e devidamente
fundamentado, a permanência temporária de uma determi nada pessoa que não pertença ao
agregado familiar, nas seguintes situações:
a) Ascendentes e descendentes do titular da ocupação do fogo, que se encontrem em
com provada situação de carência habitacional grave e ou de dependência socioeconómica
do titu lar da ocupação do fogo;

b) Qualquer parente até ao 2.2 grau (pais, filhos, avós, netos e irmãos), em caso de
necessidade impreterível e urgente de assistência ao titular da ocupação do fogo, por
doença ou incapacidade grave;
e) Qualquer parente até ao 2.2 grau (pais, filhos, avós, netos e irmãos) que se encontre em
situação de dependência e necessidade impreterível e urgente da prestação de
assistência, por parte do titular da ocupação do fogo, em caso de doença ou incapacidade
grave, desde que essa assistência se justifique pela ausência de outros familiares que a
prestem.

2 - O período de autorização de permanência será fixado por tempo determinado, até ao máximo
de seis meses, devidamente fundamentado consoante o motivo que determina a necessidade
de permanência dessa pessoa estranha ao agregado.
3 - Findo o prazo da autorização, esta será obrigatoriamente reavaliada pela Divisão de Ação
Social caso o motivo que a determinou ainda perdure, sendo que em caso de necessidade de
renova ção da autorização de permanência, a soma dos períodos não poderá exceder um
período global correspondente a doze meses, após o que o ocupante deverá deixar a
habitação.
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4 - Em caso de renovação da autorização de permanência na habitação, nos termos do número
anterior do presente artigo, os rendimentos do elemento autorizado serão tidos em
consideração para efeitos de cálculo de renda em regime de arrendamento apoiado (nos
ter mos do respetivo regime legal aplicável) a partir da renovação.
5 - A autorização de permanência prevista no presente artigo poderá, mediante requerimento
fundamentado dos interessados, ser convertida em autorização de coabitação, nos termos
do artigo seguinte, desde que a necessidade de permanência se tenha, comprovadamente,
convertido numa situação definitiva e imperiosa e seja adequada à tipologia da habitação.
6 - A verificação da permanência na habitação de ocupante cujo prazo de autorização ou a
situação que motivou a permanência tenham cessado, determina para os titulares da
ocupação do fogo o pagamento do montante da renda condicionada, sem prejuízo de em caso
de reincidência poder ser determinada a cessação do arrendamento apoiado e respetivo
direito de ocupação do fogo.
7 - A competência para decidir neste âmbito pertence ao Presidente da Câmara Municipal ou

Vereador com competência delegada para o efeito.

Artigo 32.º
Coabitação
1 - Só são admitidos os casos de coabitação expressamente previstos no presente regulamento,
nomeadamente no artigo a nterior, e que se encontrem devidamente autorizados pelo
município.

2 - Os rendimentos do coabitante são tidos em consideração, para efeitos de cálculo da renda, a
partir da data da autorização de coabitação, e revisão da mesma, quando aplicável.
3 - Todos os pedidos de integração ou indicação de saída de elementos em situação de
coabitação, devem obrigatoriamente ser comunicados por escrito à Câmara Municipal de
Viana do Castelo.

SECÇÃO li
Rendas

Artigo 33.º
Regime de arrendamento
1 - Todas as habitações sociais propriedade do Município de Viana do Castelo serão abrangidas
pelo regime de arrendamento apoiado, aprovado pela Lei n.º 81/2014, de l 9 de dezembro.
2 - A renda corresponde a uma prestação pecuniária mensal, calculada nos termos dos artigos
seguintes, e em conformidade com a demais legislação aplicável.
3 - Em caso de total ausência de rendimentos, aplica-se o valor da renda mínima, prevista no
a rt. ~

35.2 •

Artigo 34,2

Valor da renda
1 - O valor da renda em regime de arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de uma
taxa de esforço ao rendimento mensal corrigido do agregado familiar, sendo a taxa de esforço
(T) o valor, arredondado à milésima, que resulta da seguinte fórmu la:
T = 0,067

X

(RMC/IAS)

em que:
T =taxa de esforço;
RMC =rendimento mensal corrigido do agregado familiar;
IAS = indexante dos apoios sociais.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o RMC é calculado com base no rendimento
mensal bruto do agregado familiar, deduzido da quantia correspondente à aplicação ao
indexante dos a poios sociais de cada um dos seguintes fatores:
i) 0,1 pelo primeiro dependente;
ii) 0,15 pelo segundo dependente;
iii) 0,20 por cada um dos dependentes seguintes;
iv) 0,1 por cada deficiente, que acresce ao anterior se também couber na definição de
dependente;
v) 0,05 por cada elemento do agregado familiar com idade igual ou superior a 65 anos;

vi) Uma percentagem resultante do fator de capitação;

Artigo 35.2
Rendas máxima e mínima
1 - A renda em regime de arrendamento apoiado não pode ser de valor infe rior a 1 % do
indexante dos apoios sociais (IAS) vigente em cada momento.
2 - A renda máxima em regime de arrendamento apoiado é a renda máxima aplicável aos
contratos de arrendamento para fim habitacional em regime de renda condicio nada.
3 - O disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de o Município de Viana do
Castelo, por razões de planeamento e desde que as características do locado o permitam,
apli car às rendas no seu parque habitacional uma renda máxima de valor superior,
correspondente a uma taxa de esforço a aplicar ao rendimento mensal corrigido dos
agregados familiares nos termos do artigo anterior, não podendo, porém, daí resultar uma
renda de valor superior a 25 % do rendimento mensal corrigido do agregado familiar,
devendo ser aplicado neste caso o faseamento previsto nos n.Q 2 a 4 do artigo 37.2 da Lei
n.!l 81/2014, de 19 de dezembro.

Artigo 36.2

Atualização e revisão da renda
1-Além da atualização anual prevista no n.º 2 do artigo 1077.2 do Código Civil, há lugar à revisão
da renda a pedido do arrendatário nas situações de:
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a) Alteração na compos1çao ou nos rendimentos do agregado familiar, devendo o
arrendatário comunicar o facto ao senhorio no prazo máximo de trinta dias a contar da
data da ocorrência;
b) Superveniência de situações de incapacidade igual ou superior a 60 o/o ou de idade igual
ou superior a 65 anos relativas a qualquer elemento do agregado familiar.

2 - A revisão da renda por iniciativa do Município, com os fundamentos indicados no número
anterior, pode ocorrer a todo o tempo.
3 -A reavaliação pelo Município das circunstâncias que determinam o valor da renda realiza-se,
no mínimo, a cada dois anos.
4 - No âmbito de qualquer dos processos de revisão da renda. o arrendatário deve entregar à
Câmara Municipal de Viana do Castelo, a cada dois anos, declaração de rendimentos
atualizada.
5 - O arrendatário deve, ainda, entregar, no prazo máximo de trinta dias a contar da
correspondente notificação, os elementos que, através da Divisão de Ação Social. lhe sejam
solicitados, e se mostrem adequados e necessários à verificação das ci rcunstâ ncias que
determinam a revisão da renda.
6 - A renda atualizada ou revista nos termos dos números anteriores é devida no segundo mês
subsequente ao da data da receção, pelo arrendatário, da comunicação do Município com o
respetivo valor.
7 - Quando da revisão da renda resulte o seu aumento e as comunicações do arrendatário
tenham sido realizadas fora dos prazos previstos no n.2 1, n.2 4, ou n.2s, o Município pode
exigir-lhe o pagamento do montante correspondente ao dobro da diferença entre a renda
paga e a renda que seria devida desde a data da alteração.
8- A não atualização ou a não revisão da renda por motivo imputável ao Município de Viana do
Castelo impossibilita-o de recuperar os montantes que lhe ser iam devidos a esse título.

Artigo 37.º
Pagamento da renda
1 - A primeira renda vence-se no primeiro dia útil do mês a que respeita, vencendo-se cada uma
das restantes no primeiro dia útil de cada mês subsequente.

2 - A renda deve ser paga nos primeiros oito dias de cada mês, na Tesouraria da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, mediante guias a solicitar na Secção de Taxas e Licenças
(Departamento de Administração Geral) da mesma Câmara, ou através de transferência ou
débito em conta bancária.
3 - Quando o pagamento da renda seja efetuado por transferê ncia ou débito em conta bancária
do arrendatário, o comprovativo do respetivo movimento é equiparado a recibo para todos
os efeitos legais.
4 - Deco rrido o prazo previsto no n.2 2, os titulares da ocupação do fogo e ncontram-se em
situação de incumprimento do pagamento da renda.

Artigo 38.º
Mora do Arrendatário
1. Ultrapassado o prazo de pagamento referido no n.º2 do artigo anterior, sem que o
arrendatário tenha proced id o ao pagamento da r enda:
a) Se a re nda fo r paga até ao final do mês a que respeita, acresce ao valor da renda 15% do
valor total;
b) Se a renda for paga d epois de decorrido o prazo da alínea anterior e a ntes de decorrido o
prazo de t rês meses, fica o arrendatário obrigado a pagar todas as rendas devidas,
acrescidas de uma indemnização de 50%.
2. Excecionalmente, nos casos em que seja devidamente comprovada a insu fi ciência económica
do agregado familiar, pode ser concedida pelo Presidente da Câmara Municipal, ou Vereador
com competência delegada para o efeito, a isenção total o u parcial das ind emnizações
referidas nas alíneas anteriores;
3. A falta de pagamento das rendas, acrescidas da indemnização que for d evida nos prazos
referidos nos números anteriores confere ao Município o direito de determinar a resolução
do contrato, salvo nos casos em que seja autorizado um acordo de regularização de dívida,
nas situações em que o arrendatário comprove que está temporariamente impedido de
cumprir atempadamente a obrigação de pagamento da renda.

SECÇÃO III

Transmissão
Artigo 39.º
Transmissão da títularidade de ocupação do fogo
1 - A titularidade da ocupação do fogo só poderá ser objeto de transmissão mediante
autorização expressa, e por escrito, do Município de Viana do Castelo.
2 - A transm issão da titularidade do fogo só é admitida nas seguintes si tuações:
a) Divórcio, separação judicial de pessoas e bens ou cessação da situação de união d e facto;
b) Morte de um dos titulares;

e) Ausência permanente e d efin itiva de um dos t itulares da ocupação do fogo, bem como a
s ua incapacidade.
3 -A transmissão da t itularid ad e da ocupação do fogo implica a transmissão de todos os direitos,
obrigações e competências a ela inerentes, e é fo rmalizad a através da realização de
averbamento ao respetivo t ítulo.
4 - O direito à transmissão da t itularidade da ocupação do fogo, não se verifica se o beneficiário
desse direito for possuidor de casa própria ou arrendada, adequada ao seu agregado familiar
e suscetível de ser ut ilizada de imedi ato.
5 - A transmissão da titularidad e da ocupação do fogo fi cará dependente do resultado da
avaliação da carência económica do agregado, à luz dos cri térios em vigor, sendo autorizada
apenas quando se mostrem preenchidos os requisitos constitutivos do direito à t rans missão
e os requisitos de atribuição e manutenção da habitação, nos termos do presente
regulamento.
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6 - Para efeitos do previsto no presente artigo, os interessados deverão apresentar à Câmara
Municipal de Viana do Castelo os respetivos comprovativos da situação que alegam, no prazo
máximo de trinta dias a contar da verificação do facto.
7 - No caso de cotitulari dade nunca haverá lugar a transmissão enquanto sobreviver um dos
cotitulares, havendo, contudo, e verificando-se uma das situações previstas no n.2 2 do
presente artigo, averbamento ao título de ocupação para atualização do mesmo em
conformidade.

Artigo 40.2
Divórcio ou separação judicial de pessoas e bens
l. Em caso de divórcio ou separação jud icial de pessoas e bens, o direito ao arrendamento
transmite-se, por meio de novo contrato, para o cônjuge do arrendatário, existindo decisão
judicial nesse sentido, ou acordo dos cônjuges.

2. A transferência do direito ao arrendamento para o cônjuge do arrendatá rio, por efeito de
decisão judicial, terá qu er ser comunicada e devidamente comprovada ao Município.
3. O disposto no número 1 é aplicável, com as devidas adaptações, aos titulares da ocupação do
fogo que se encontrem em situação de união de facto, nos termos previstos na lei, em caso
de cessação da respetiva união de facto.

Artigo 41.2
Transmissão por morte
1. O contrato de arrendamento não caduca por morte do arrendatário, transmitindo-se os seus
direitos e obrigações, por meio de novo contrato, se lhe sobreviver :
a) Cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens ou de facto;
b) Descendente, que com ele vivesse há mais de um ano;
c) Afim na linha reta que com ele vivesse há mais de um ano;
d) Pessoa que com ele vivesse há mais de dois anos em condições análogas às dos cônjuges;
e) Parentes e afins até ao 3.2 grau da linha colateral, que com ele vivessem há mais de cinco
anos.
2. A posição de arrendatário transmite-se pela ordem referida nas alíneas do número anterior,
às pessoas nele mencionadas, preferindo, em igualdade de condições, o filho ou o parente
mais próximo que em maior grau contribua para o sustento do agregado familiar.
3. O direito à transmissão previsto no n.21 deste artigo não se verifica se o titular desse direito
for possuidor de casa própria ou arrendada, adequada ao seu agregado fami liar e suscetível
de ser utilizada de imediato.

Artigo 42.2
Ausência permanente e definitiva ou incapacidade de um dos titulares do fogo
1 - A ausência permanente e definitiva do titular da ocupação do fogo, bem como a sua
incapacidade, devidamente comprovadas, conferem o direito à transmissão da titularidade
do fogo, a favor do seu cônjuge ou unido de facto, ou, na falta deste, a favor da pessoa que,

fazendo pa rte do agregado fam iliar, e se encontre inscrita desde o início da atribu ição, por
ele seja indicada.
2 - Para efeitos do previsto no número anterior, na falta de indicação pelo titular, o Município
de Viana do Castelo escolhe, de entre os elementos que integrem o agregado familiar desde
o início da atribuição, a pessoa que reúna as melhores condições para assumir a titularidade
da ocupação do fogo.
SECÇÃO IV

Transferências
Artigo 43 ,2
Transferências de habitação
1 - A transferência de um agregado familiar para fogo habitacional distinto do atribuído pelo
Município, no mesmo ou noutro conjunto habitacional, só será permitida nos casos
expressamente previstos na presente secção.
2 - As transferências podem ser realizadas por iniciativa do Município ou mediante
requerimento dos titulares da ocupação do fogo, sempre em casos devidamente
fundamentados.
3 - As transferências são decididas por despacho do Presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo, ou do Vereador com competências de legadas para o efeito, mediante proposta
técnica d a Divisão de Ação Social devi damente fundamentada, e com indicação da habitação
de destino, respetiva tipologia e do valor da renda a aplicar, sendo posteriormente a
respetiva decisão notificada aos interessados por escrito.
4 - A transferência formaliza-se mediante a outorga entre o Município e os representantes do
agregado familiar do respetivo título de ocupação do novo fogo de habitação social
municipal, objeto da transferência, nos termos atrás fixados pelo presente regulamento.
5 - Para efeitos da transferência, o agregado familiar deverá desocupar a habitação de origem
no prazo máximo de trinta dias a contar da respetiva notificação para o efeito, sob pena de o
Município poder realizar a transferência de forma coerciva.

Artigo 44,2
Condições gerais de transferência
1 - A realização de tra nsferências de iniciativa dos titulares da ocupação do fogo fi ca sempre
sujeita, cumulativamente, às seguintes condições gerais:
a) Existência de habitação vaga com tipologia adequada à composição do agregad o familiar;
b) Inexistê ncia de débitos de renda;

e) Inexistência de dívidas no âmbito da prestação dos diversos serviços e atividades inseridas
no q uadro de atribuições dos municípios, nomeadamente relativo aos serviços de água,
saneamento e resíduos sólidos, entre outros;
d) Inexistência de acordo de regularização de dívida em curso, caso aplicável;
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e) A habitação, que se encontre atri buída e a ser ocupada pelo agregado a transferir, tem de
apresentar boas condições de conservação e manutenção, comprovadas mediante
avaliação dos serviços da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

2 - A realização de transferências de iniciativa do Município de Viana d o Castelo, fica semp re
sujeita, cumulativamente, às seguintes condições gerais:
a) Existência de habitação vaga com tipologia adequada à composição do agregado fami liar;

b) A habitação, que se encontra atribuída e a ser ocupada pelo agregado a transferir, tem de
apresentar boas condições de conservação e manutenção, comprovadas mediante
avaliação d os serviços da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Artigo 45.2
Transferência por iniciativa do Município de Viana do Castelo
1 - Na prossecução do interesse público e por decisão devidamente fundamentada, o Município
de Viana do Castelo pode, após audição do a rrendatário, resolver o contrato e atribuir ao
arrendatário outra habitação, nos seguintes casos:
a) Casos de força maior, nomeadamente s ituações de emergência resultante da ocorrência

de incêndios, inundações e outras catástrofes naturais. bem como por razões de saúde
pública e segurança de pessoas e bens;
b) Degradação da habitação e más condições de habitabilidade que se demonstrem

incompatíveis com a sua ocupação;
e) Sobreocupação ou Subocupação da habitação;
d) No âmbito de projetos de interesse municipal, mediante deliberação da Câmara Municipal

de Viana do Castelo, devidamente fundamentada, nomeadamente no â mbito da
rentabilização do património;
e) Por razões de gestão do parque habitaciona l do Município, nomeadamente, para efeitos
de reabilitação;

fJ

Outras situações previstas na lei e nos d emais casos decorrentes do p revisto no presente
regulamento.

2 - A transferência poderá ser determinada a títu lo provisório. em função da razão que estiver
na base de tal determinação, nomeadamente nos seguintes casos:
a) No âmbito da execução de operação urbanística a promover ou em virtude da a fetação

da fração, do bloco ou do bairro a um fim específico e determinado;

b) Por razões de segurança ou pela necessidade de aceder ou ocupar a fração para
realização d e trabalhos de manutenção, recuperação ou reabilitação.
3 - Nos casos em que o Município considerar que existam fogos sobre ou subocupados, os
respetivos moradores são transfer idos para outras habitações de tipologia adequada à
dimensão do agregado, salvo quando exista situação de doença ou incapacidade,
devidamente comprovada, que obste à transferência.
4 - A comunicação do Município de Viana do Castelo relativa à resolução do contrato é realizada
nos termos do n.2 7 do artigo 9.º ou do n.2 5 do artigo 10.2 do NRAU, com identificação da

morada da nova habitação, menção à obrigação de desocupação e entrega da habitação e ao
prazo fixad o para o efeito, nunca inferior a 90 dias, bem como referência à consequência do
não cumprimento daquela obrigação.
5 - A recusa ou fa lta de resposta do arrendatário à comunicação referida no número anterior no
prazo fixado torna exigível a desocupação e a entrega da habitação, constituindo aquela
comunicação fundamento bastante para o despejo.
6 - Para efe itos do número an terior, o Município de Viana do Castelo pode requisitar a presença
da PSP e demais entidades públicas com atribuições neste âmbito.

Artigo 46.2
Transferência por iniciativa dos agregados familiares
1 - Pelos agregados familia res, através dos respetivos titulares da ocupação do fogo, pode ser
requerida a transferência para outra habitação, nos seguintes casos:
a) Situação de doença ou incapacidade graves, sempre devidamente atestadas pelo médico
de família ou pelas demais entidades competentes nos termos fi xados na lei,
nomeadamente relacionados com situação de deficiência motora grave, incapacidade
física, mobilidade reduzida de nível elevado e outras situações de natureza crónica
incapacitante, que exijam transferência para habitação de tipologia ou com condições
distintas;
b) Situação de extrema gravidade sócio familiar e com risco para a integri dade física,

nomeadamente existi ndo menores em risco ou vítimas de maus tratos, desde que a
transferência se revele como exclusiva e absolutamente necessária para proteção e
salvaguarda da(s) vítima(s);
e) Transfe rência para habitação de tipologia inferior, quando a composição do agregado
fa miliar justificar a tipologia pretendida;
á) Transferência para habitação de tipologia superior, quando a composição do agregado
familiar justificar a tipologia pretendida ou quando exista aumento do agregado fami liar
por filiação (natural ou por adoção);

e) Ou t ros motivos excecionais a avaliar pe la Divisão de Ação Social, consoante as
características do caso concreto, em consonância com as regras e princípios constantes
do presente regulamento.

2 - Os pedidos de transferência previstos no n.º 1 do presente artigo deverão ser sempre
apresentados por escrito, com indicação, de forma clara e completa, dos motivos que
sustentam o pedido, devidamente fu ndamentados e comprovados.
3 - As transferências previstas no presente artigo ficarão sempre condicionadas à existência de
habitação vaga e disponível com a tipologia adequada ao agregado familiar interessado.
4 - Nas situações previstas na alínea a) e b) do n.2 1 do presente artigo, a transferência será para
uma habitação de tipologia idêntica à atual.
5 - Se os interessados, depois de devidamente notificados do defer imento do pedido e da
habitação designada, ma nifestarem a recusa da mesma, esta recusa equivale a desistência do
pedido.
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6 - O previsto no número anterior aplica-se igualmente a manifestações de recusa pelos
interessados durante a instrução do procedimento de transferência.
SECÇÃO V

Responsabilidades do Município
Artigo 47 .!!
Obras a cargo do Município
1. O Município obriga-se à realização das obras de manutenção e conservação geral da
habitação, designadamente, obras de conservação e reabilitação das fachadas e paredes
exteriores, manutenção e preservação da rede de água e esgotos, rede de gás, circuitos
elétricos e outras instalações ou equipamentos que façam parte integrante do edificio,
excluindo-se todas as reparações ou intervenções resultantes da incúria, falta de cuidados
ou atuação danosa do arrendatário.
2. Ficam ainda excluídas todas as intervenções que incidam sobre vi d ros, portas, fechaduras,
torneiras, persianas ou q ua isquer outros mecanismos ou equipamentos pertencentes às
habitações ou partes comuns, desde que os danos tenham sido causados por ato ou omissão
culposa do arrendatário.
SECÇÃO VI

Da utilização das habitações
Artigo 48.!!
Obrigações Ge néricas dos Arrendatários
1. Sem prejuízo dos demais deveres que constam do presente contrato, bem como da Lei n.º

81/2014, de 19 de dezembro, Código Civi l e NRAU, o arrendatário tem o dever de:
a) Efetuar as comunicações e prestar as informações obrigatórias ao Mun icípio, nos termos
da lei, designadamente as que respeitam a impedimentos à manutenção ou obtenção de
habitação social, bem corno à composição e rendimentos do agregado fam iliar;
b) Utilizar a habitação em permanênci a, não se ausentando, nem o próprio nem o seu
agregado famil iar, por um período segu ido superior a seis meses, exceto nas situações
previstas no artigo 1072.2 do Código Civil comunicadas e comprovadas, por escrito,
junto da Câmara Municipal de Viana do Cast elo, no prazo máximo de seis meses a contar
do início do facto que determinou a situação de ausência;
c) Avisar imediatamente o Município, sempre que tenha conhecimento de qualquer facto
ou ato relacionado com a habitação suscetível de causar danos à mesma e, ou de pôr em
perigo pessoas ou bens;
d) Promover a instalação e ligação de contadores da água, energia e létrica e gás, cujas
despesas, e respetivos consumos, são da sua responsabilidade;
e) Conservar, no estado em que se e ncontram, à data do alojamento, todas as instalações
de eletricidade, água e gás, bem como todas as canalizações e seus acessórios, sendo da
sua responsabi lidade o pagamento das reparações que se tornem necessárias por efeito
de incúria ou indevida utilização;

t) Zelar pela conservação da habitação e dos espaços comuns, reparando e suportando as
despesas dos estragos que sejam causados por ato ou omissão culposa do seu agregado
familiar ou de quem frequenta a sua habitação, e restituí-la no estado de conservação
em que a recebeu, nomeadamente, com todos os vidros, portas, móveis de cozinha e
sanitários, indemnizando o Município pelas despesas efetuadas com a reparação dos
danos não sanados;
g) Receber, sempre que necessário, os técnicos designados pela Divisão de Ação Social, e
tratá-los com respeito e correção, tendo como objetivo a criação de uma estrutura de
apoio que visa promover a melhoria da qualidade de vida da família e a elevação do
respetivo nível de competências, sob pena da aplicação das sanções previstas no n.º 2;
h) Permitir as ações de vistoria das habitações levadas a efeito pelo Município, sob pena de
pagamento de uma multa, no valor igual ao da renda, a pagar no mês subsequente;
i) Não provocar, participar ou de qualquer modo intervir em desacatos e conflitos ou causar
barulhos que ponham em causa a tranquilidade do empreendimento ou o bem-estar dos
restantes moradores, obrigando-se sempre a respeitar o período de descanso que
medeia entre as 22 horas e as 8 horas;

i) Não ligar à rede de energia elétrica ou de abastecimento de água da habitação quaisquer
aparelhos ou instalações localizadas fora da mesma;
k) Comunicar ao Município, no prazo de trinta dias a contar da data da ocorrência, quando,
em relação a si mesmo ou a qualquer membro do seu agregado familiar, se verifique uma
das seguintes situações de impedimento do acesso ou manutenção da habitação social:
i. Ser proprietário, usufrutuário, arrendatário ou detentor a outro título de prédio
urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação;
ii. Estar a usufruir de apoios financeiros públicos para fins habitacionais;
iii. Beneficiar de indemnização em alternativa à atribuição de uma habitação no âmbito
de programas de realojamento;
iv. Ter prestado falsas declarações ou omitido informação relevante, com vista à
atribuição ou manutenção do arrendado em regime de arrendamento apoiado;

v. Ter cedido a habitação a terceiros a qualquer título, total ou parcialmente, de forma
gratuita ou onerosa;
vi. Ter ocupado ilicitamente ou ter sido sujeito a despejo de habitação pertencente a
outra entidade pública.
2. A violação do disposto na alínea g) do número anterior, pela ofensa. ameaça ou qualquer
forma de violência física ou verbal para com os técnicos designados pela Divisão de Ação
Social é motivo de resolução do contrato de arrendamento pelo Município.
3. O arrendatário que praticar os factos constantes dos pontos iv, v e vi da alínea k) do n.º 1 fica
impedido de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado pelo período de
dois anos, sem prejuízo dos direitos que, em função da s ituação, o Município de Viana do
Castelo detenha, nem do procedimento criminal que seja aplicável ao caso, nos termos legais.
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Artigo 49.º
Utilização das habitações
1 - O arrendatário deve utilizar a habitação com respeito pelas exigências norma is de diligência
e zelo, sendo-lhe, nomeadamente, proibido:
a) Destinar a habitação a usos de caráter ofensivo aos bons costumes e a práticas de natureza
imoral, ilícita ou desonesta;
b) Alterar a tranquilidade do prédio com sons, vozes, cantares, música ou factos que
indevidamente perturbem os demais arrendatários do edifício, devendo os aparelhos de
rádio, televisor, reprodutores de som ou eletrodomésticos ser regulados de modo a que os
ruídos não perturbem os demais utentes do prédio, sem prejuízo de ser sempre observado
um período de silêncio no horário estabelecido na ai. i) do n. 9 1 do artigo anterior;
c) Utilizar produtos abrasivos na limpeza ou conservação que possam deteriorar qualquer
superfície;
d) Promover reuni ões que perturbem a ordem pública ou lesem os direitos e interesses
legítimos da vizinhança;
e) Alterar os acabamentos interiores sem a autorização prévia do Município de Viana do
Castelo, salvo quando se trate de obras de conservação, sendo que, no caso destas, deve ser
sempre dado conhecimento ao Município;
f) Colocar nos terraços, varandas ou janelas, objetos que não estejam devidamente
resguardados quanto à sua queda ou que não possuam dispositivos que impeçam o
eventual gotejamento, o lançamento ou arrastamento de detritos ou de lixos sobre as
outras habitações, as partes comuns ou a via pública;
g) Instalar antenas exteriores de televisão, rádio ou similares, sem autorização expressa do
Município;
h) Armazenar ou guardar combustível ou produtos explosivos;
i) Sacudi r tapetes, ou roupas, despejar águas, lançar lixos, pontas de cigarro ou detritos de
qualquer natureza pelas janelas ou em áreas que afetem vizinhos;
j) Colocar roupa a secar em cordas no interior ou exterio r das habitações, devendo utilizar
apenas os estendais fi xos devidamente autorizados pe lo Presidente da Câmara Municipal
para esse fim, ou em estendais de chão nas varandas ou terraços, desde que estes fiquem
resguardados pelas mesmas;
k) Instala r na sua habitação qualq uer motor ou outro mecanismo que não seja, em condições
normais de utilização, necessário ao fim a que a habitação se destina, nomeadamente se
puder perturbar os restantes moradores;

1) Colocar marquises, ou alterar o arranjo estético ou o a lçado;
m) Afixar rótulos ou tabu letas identificadoras, com ou sem menção de profissão, em qualquer
local da habitação.
2 - No que respeita à permanência de animais domésticos na habitação, devem respeitar-se as
seguintes condições:

l

a) São aceites animais como cães e gatos de companhia, no respeito pelo disposto na legislação
aplicável, aves em gaiola e demais animais de pequeno porte, mas apenas na medida em
que o seu nt'1mero ou características não ponham em causa o estado de higiene e limpeza
d o edifício e desde que não causem incómodo aos vizinhos;
b) No caso de cães e gatos, apenas é permitida a presença de um animal por cada habitação,
sendo que, nas habitações que se encontram em regime de propriedade horizontal, não são
permitidos a nimais, com a exceção de aves em gaiola;
c) É proibida a permanência de animais em varandas ou terraços;
d) Só podem circular na via pública da área circundante à urbanização municipal, os animais
de estimação permitidos na ai. a) que usem trelas ou similares e desde que os respetivos
donos se faça m acompanhar de um saco de recolha para proceder à limpeza dos dejetos.

Artigo 50.!!
Obras nas habitações
1. O arrendatário só pode executar obras no interior da hab itação, com o prévio consentimento
escrito do Município, e desde que, cumulativamente:
a) Não contendam com a finali dade a que a habitação se desti na nos termos previstos no
contrato de arrendamento;
b) Sejam executadas com a observância das regras técnicas e das disposições legais e
regulamentares aplicáveis;
c) Não afetem, ne m prejud iquem as habitações, os bens ou partes comuns, ou alterem por
qualquer modo os e lementos que fazem parte da estrutura do imóvel e a estabilidade e a
segurança d o edi fíci o, a linha arquitetónica, o arranjo estético e a uniformidade exterior
do prédio, incluindo as respetivas fachadas.
2. O arrendatário é obrigado a realizar, na sua habitação, com a maior brevidade, as obras e
reparações que se tornem necessárias para prevenir, evitar ou remediar danos nas outras
habitações ou nas pa rtes comuns, sempre que esses danos, perturbações e prejuízos
resultem ou possam resultar de defeito, degradação, avaria, acidente, sinistro, instalação ou
uso de equipamentos especiais ou outros factos de qualquer natureza respeitantes à
habitação em causa.
3. Se o arrendatário não tiver condições para custear as obras e reparações referidas no número
anterior, designadamente, no caso de se comprovar devidamente, após análise
desencadeada pela Divisão de Ação Social, que o mesmo apresenta uma situação económica
precária, o Município assumirá a realização das obras e reparações, condicionado às
seguintes regras:
a) Ressarcimento do valor das obras em prestações efetuadas simultaneamente com o
pagamento da renda em montantes parciais a definir pela Divisão de Ação Social;
b) Isenção do pagamento do valor das obras, sem prejuízo de, no caso da situação económica
do arrendatário melhorar, o Município poder exigir-lhe o mo ntante gasto nos termos do
nt'1mero anterior.
4. Se o arrendatário não proceder com a devida diligê ncia na co municação ao Município das
obras e repa rações, mencionadas no n.º 2 do presente artigo, torna-se responsável
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perante os demais moradores por todos os danos resultantes da recusa na sua
comunicação ou na sua execução.
5. Antes do início da execução de qualquer obra ou reparação nas suas habitações, o
arrendatário deve informar desse facto a Administração do Condomínio, caso exista.
mediante carta registada na qual identifique a obra ou reparação a efetuar, indique a data
em que a obra ou reparação será iniciada e o prazo previsto para a sua realização, bem
como outras informações de interesse geral.
6. As obras e benfeitorias realizadas pelo arrendatário, com ou sem autorização do
Município, fazem parte integrante do edi fíci o e não podem ser retiradas finda a ocupação,
não assistindo ao arrendatário qualquer direito ou indemnização por força da realização
dessas obras.
7. O Município só suportará as despesas inerentes às recuperações ou beneficiações que se
realizem para colmatar estragos ou deficiências decorrentes do desgaste natural dos
materiais, ao longo do tempo, ou ainda as que sejam alheias à responsabilidade do
arrendatário.

Artigo 51.2
Instalações de água e esgotos
São obrigações do arrendatário e do seu agregado familiar, em relação às instalações de água e
esgotos:
a) Sempre que se ausente da sua casa por tempo prolongado, fechar a torneira de segurança
geral;
b) Sempre que detetar uma fuga de água, fechar imediatamente a torneira de segurança
respetiva;
c) Em caso de fuga no contador ou na rede, contactar de imediato os Serviços Municipalizados;
d) Não utilizar a sanita e o lava-loiça como «pias de despejo», devendo colocar no recipiente do
lixo todos os detritos não solúveis (cabelos, restos de comida, etc.)
e) Não deitar na cuba dos lava-loiças substâncias que possam obstrui r ou deteriorar as
canalizações em PVC, tais como óleo ou azeite a ferve r;
f) Limpar os sifões regularmente.

Artigo 52.2
Instalações Elétricas
Constituem obrigações do arrendatário e do seu agregado familiar, quanto às instalações
elétr icas:
a) Cortar totalmente a energia elétrica no quadro geral, antes de qualquer intervenção na sua
instalação;
b) Não abrir as tampas protetoras das caixas de derivação, não retirar as tomadas nem os
interruptores dos seus sítios;
e) Evitar utilizar extensões e fich as múltiplas, em virtude de estas poderem originar
sobrecargas, podendo causar incêndios.

Artigo 53.º
Instalações d e Gás
Constituem obrigações do arrendatário e do seu agregado famili ar, quanto às instalações de gás:
a) Obedecer às regras básicas do seu manuseamento, com especial atenção para o ri sco de fugas
acidentais;
b) Em caso de ausência da habitação por tempo prolongado, fecha r a torneira de segurança;
c) No caso de existir alguma rotura na canalização, que origine uma fuga de gás, fechar a torneira
de segurança e recorrer a um técnico especializado, indicado pelo distribuidor de gás.

SECÇÃO VII
Das partes comuns

Artigo 54.º
Uso das partes comuns
1. O disposto no presente artigo aplica-se somente às habitações que se encontrem em regime
de Propriedade Hor izontal.
2. As partes comuns são as descritas no art.º 1421, n.º 1 e 2 do Código Civil.
3. O a rrendatário obriga-se a utilizar as partes comuns estritamente de acordo com a finalidade
a que se destinam, faze ndo-o de modo a evitar que sofram deteriorações e danos que não
correspo ndam a consequências naturais do seu uso normal, co ntribuindo para a respetiva
preservação e valorização e respeitando rigorosamente os direitos equivalentes ou especiais
dos restantes moradores.
4. É, designadamente, proibido ao arrendatário:
a) De ixar abertas as portas das entradas comuns dos prédios ou permitir a e ntrada de
estranhos sem se assegurarem da sua identidade, principalmente durante a noite;
b) Colocar vasos, objetos ou obstáculos nas entradas, patamares, escadas, corredores e
outras partes comuns, que prejudiquem a sua utilização;
c) Permanecer na escadaria destinada exclusivamente ao acesso às habitações, devendo este
ser efetuado em silêncio;
d) Adotar ou permitir às pessoas que de si dependem ou frequentam a sua habitação,
comportamentos suscetíveis de danificar ou sujar as partes comuns, afetar o normal
desempenho das funções a que se destinam. perturbar o bom e regular funcionamento do
prédio, bem como a comodidade e o bem-estar dos seus utentes;
e) Desrespeitar o período de silêncio entre as 22:00 e as 8:00 horas;

f) Utilizar as torneiras e as tomadas de energia elétrica do condomínio para outros fins que
não o da limpeza das zonas comuns;
g) Ocupar, a inda que temporariamente, com construções provisórias ou coisas móveis de
qualquer espécie, as entradas, patamares ou qualquer outra parte comum;
h) Aplicar letreiros ou tabuletas identificadoras, alusivas ou não a uma atividade profissional
em qualquer área das partes comuns;
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i) Estacionar bicicletas, motociclos ou outras viaturas em qualquer parte comum do prédio.
5. Os jardins envolventes do edifício, enquanto partes comuns a todos os moradores, devem ser
tratados com o devido cuidado, sendo proibido ao arrendatário:
a) O corte das tlores;
b) O acesso aos mesmos, exceto nas zonas para o efeito preparadas;
c) O despejo de lixo ou quaisquer detritos na sua área.

Artigo 55.2
Limpeza dos espaços comuns
A responsabilidade pela li mpeza dos espaços de uso comum dos prédios de habitação social,
como as entradas, elevadores, átrio, patamares, escadas e demais áreas de circulação e fru ição
comum, será definida, casuisticamente, pela Divisão de Ação Social, sem prejuízo do qu e se
venha a encontrar prescrito por lei ou regulamento.

Artigo 56.!!
Garagens e arrurnos
1 - Embora sendo partes comuns dos edifícios, os lugares de garagem, quando existentes, são
atribuídos para uso pelos agregados familiares, por referência à respetiva habitação,
mediante requerimento dos respetivos titulares do fogo, formalizando-se através de
aditamento ao respetivo título de ocupação do fogo.
2 - Nos edifícios em que não existam arrumas para cada uma das habitações, a utilização dos
mesmos será feita de forma coletiva ou partilhada, e nos termos a fixar pela Divisão de Ação
Social, sem prejuízo do previsto no número seguinte.
3 - Quando existam em nt'tmero s uficiente, e assim exista a respetiva manifestação de vontade
pelos interessados, os arrumos podem ser afetos ao uso exclusivo de um determinado
agregado fami li ar morador no edifício, e por referência à respetiva habitação, sendo
distribuídos a requerimento dos titulares da ocupação do fogo e mediante as
disponibilidades existentes.
4 - Pela utilização privativa de lugares de garagem e ou de arrumos, é devido o pagamento, pelos
respetivos titulares da ocupação do fogo, de um valor a fixar por despacho do Presidente da
Câmara Municipal, ou Vereador com competências delegadas para o efeito, para vigorar em
cada complexo habitacional, e que será liquidado conjuntamente com a re nda mensal devida
pela ocupação do fogo, acrescendo à mesma.
5 - É vedado o acesso às garagens por parte de pessoas não residentes no prédio, exceto quando
acompanhadas por moradores.
6 - As garagens e arrumos só podem ser usados para os fins a que se destinam, sendo nas
mesmas vedadas qualquer atividade ou práticas que extravasem esse âmbito.
7 - Às garagens e arrumos, no âmbito do previsto no presente artigo, são aplicáveis, com as
devidas adaptações, as regras e deveres de utilização das habitações e partes comuns
previstas e decorrentes do presente regulamento.

SECÇÃO VIII

Cessação do arrendamento apoiado
Artigo 57.º
Causas de cessação do direito de ocupação do fogo
l. São causas de cessação do arrendamento apoiado e respetivo direito de ocu pação do fogo,
nos termos e para os efeitos do previsto no presente regulamento:

a) A resolução pe lo Município;
b) A renúncia pelos titulares da ocupação do fogo;

e) A revogação por acordo entre os titulares da ocupação do fogo e o Município de Viana d o
Castelo;
d) As demais causas previstas por lei ou regulamento.

2. Se, após a cessão do contrato de arrendamento, o Município d e Viana do Castelo veri fi car a
evidência de danos na habitação. realização de obras não autorizadas ou não realização de
obras exigidas ao arrendatário nos termos da lei ou do contrato, tem o direito de exigi r ao
arrendatário o pagamento das despesas por si efetuadas com a realização das obras
necessárias para a reposição da habitação nas condições iniciais, acrescidas de 25%.

Artigo 58.º
Renúncia e revogação
1. Co nsidera-se haver renúncia pelo arrendatário ao arrendamento da habitação quando esta
não seja usada por ele ou pelo agregado familiar por período seguido superior a seis meses.

2. O prazo referido no número a nterior conta-se a pa rtir da primeira d e três tentativas
fru stradas de comu nicação, a efetuar pelo Município, nos termos d o art.º 26.º, n.º 3 do
presente regulamento.
3. A cessação d o contrato opera no termo daquele prazo, conferi ndo ao Município o direito de
toma r posse do locado e de cons iderar abandonados a seu favor os bens móveis nele
existentes, após o decurso do prazo de trinta dias para o arrendatário e os membros do seu
agregado fa miliar procederem à desocupação e entrega voluntária da habitação, livre de
pessoas e bens.

Artigo 59.º
Resolução pelo Município de Via na do Castelo
1. Constituem causas de resolução do contrato de arrendamento apoiado pelo Município, para
a lém das que resultam do Código Civil e da Lei n.º 8 1/2014, de 19 de d ezembro:
a) O incumprimento das obrigações constantes das alíneas a), b) e c) do n.º 1 do art.º 48.º,
bem como as restantes obrigações constantes do presente regulamento;
b) O conhecimento, pelo Município, da existência de qualquer uma das s ituações de
impedimento constantes da ai. k) do n.º 1 do art.º 48.º do presente regu lamento;
c) A permanê ncia na habitação, por prazo superior a um mês, de pessoa que não pertença ao
agregado familiar, sem autorização prévia do Município;
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d) A mora no pagamento das rendas por prazo superior a três meses;
e) A oposição à realização de obras de conservação e de obras urgentes na habitação;
f) A realização de obras. que não sejam de mera conservação, sem a devida autorização pelo
Município;
g) A utilização de á reas comuns do edifício para uso próprio, a danificação das partes
integrantes ou equi pamentos do edifício, ou a prática de qua isquer atos que façam perigar
a segurança das pessoas ou do edifício.
2. Não pode ser invocado o fundamento mencionado na alínea d) do número anterior quando o
não pagamento das rendas resulte da alteração do rendimento do arrendatário ou dos
membros do seu agregado familiar, desde que as referidas alterações sejam comunicadas ao
Município antes de decorrido o mencionado prazo de três meses;
3. A resolução do contrato de arrendamento pelo Município de Viana do Castelo opera por

comunicação desta ao arrendatário, onde fundamentadamente invoqu e a respetiva causa.
após audição do interessado.
4. A comunicação referida no número anterior torna exigível a desocupação e entrega voluntária

da habitação pelo arrendatário, no prazo de três meses a contar da data da receção.
5. O direito à resolução do contrato não caduca, ainda que o arrendatário ponha fim à causa que
a fundamentou.

6. As decisões tomadas ao abrigo dos números anteriores são suscetíveis de impugnação para
os Tribunais Administrativos. nos termos gerais de direito.

Artigo 60.2

Procedimento de cessação do arrendamento
1 - A cessação do arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação e utilização do fogo
habitacional é determinada aos titulares da ocupação do fogo, mediante comunicação onde,
fundamentadamente, se invoquem os respetivos motivos e causas. nos termos do previsto
no presente regulamento e do decorrente da lei.
2 - Da intenção de determinar a cessação do contrato e a desocupação do fogo, com qualquer
d os fundamentos previstos na lei ou no presente regulamento. será o requerente notificado,
para se pronunciar. em sede de direito de audiência prévia, no prazo de dez dias.
3 - Caso o requerente, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos
elementos que justifiquem a alteração do projeto de decisão formul ado, a decisão final de
determinar a cessação do contrato e desocupação do fogo, e resp etivos fundamentos, serlhe-ão notificados nos termos do n.2 7 do artigo 9.º ou do n.º 5 do artigo 10.º do NRAU, com
menção à obrigação de desocupação e entrega da habitação no prazo neles fixado, nunca
inferior a noventa dias. e à consequência do seu não cumprimento.
4 - A comunicação referida no número anterior constitui base bastante para o despejo ou para
a desocupação da habitação nos termos do número seguinte.
5 - Das decisões tomadas ao abrigo dos números anteriores cabe recurso para os tribunais
administrativos nos termos gerais de direito.

Artigo 61.º
Despejo
1. Não sendo cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega voluntária da

habitação, pode o Município ordenar e mandar executar o despejo, podendo, para o efeito,
requisitar as autoridades policiais competentes. para que procedam à prévia identificação
dos ocupantes da habitação, ou para assegurar a execução do despejo.
2. As decisões relativas ao despejo são da competência da Câmara Municipal, sem prejuízo da
possibilidade de delegação.
3. Quando o despejo tenha por fundamento a falta de pagamento de rendas, encargos ou
d espesas. a decisão de promoção da correspondente execução será tomada simultaneamente
com a decisão de despejo.
4. Salvo acordo em sentido diferente, quaisquer bens móveis deixados na habitação, após a
cessação do contrato e tomada de posse pelo Município, são considerados abandonados a
favo r deste, que deles poderá dispor de forma onerosa ou gratuita, sem direito a
compensação por parte do arrendatário.

Artigo 62.º
Ocupações sem título
1 - São consideradas sem título as situações de ocupação, total ou parcial, de habitações sociais
do Município de Viana do Castelo por quem não detém contrato ou documento de atribuição
ou de autorização que a fundamente.
2 - Do projeto de decisão de desocupação será o ocu pante notificado, para se pronunciar, no
prazo de dez dias. em sede de audiência prévia.
3 - Caso o ocupante, notificado nos termos do número anterior, não traga ao processo novos
elementos, que justifiquem a a lteração do projeto de d ecisão formu lado, será o ocupante
notificado da decisão de desocupação, e seus fundam entos. fixando-se- lhe um prazo para o
cumprimento da ordem de desocupação, bem como as consequências do incumprimento da
mesma.
4 - No caso previsto no número anterior o ocupante está obrigado a desocupar a habitação e a
entregá-la, livre de pessoas e bens, até ao termo do prazo que lhe fo r fixado na notificação.
5 - Caso não seja cumprida voluntariamente a obrigação de desocupação e entrega da habitação
nos termos do número anterior há lugar a despejo nos termos do artigo 61.º do presente
regulamento.
6 - O Município de Viana do Castelo executará, com caráter de urgência, a desocu pação, o
despejo e a tomada de posse administrativos dos fogos e espaços municipa is que se
apresentem abusivamente ocupados por quaisquer pessoas e bens.

CAPÍTULO IV

Disposições finais
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Artigo 63.º
Vistorias
1. Periodicamente, e sempre que se ju lgue necessário, o Município procederá à vistoria das
habitações.

2. O impedimento da vistoria acarretará, pela parte do arrendatário, o pagamento de uma
quantia equivalente ao valor da renda, a pagar no mês subsequente, a título de sanção.

Artigo 64.º
Encaminhamento para a rede social
Todas as situações consideradas socialmente graves que sejam do conheci me nto do Município
no âmbito do presente regu lamento e cuja resolução não seja da sua exclusiva competência,
serão objeto de encaminhamento para as entidades da rede social.

Artigo 65. 2
Delegação de Competências
As competências atribuídas neste regulamento à Câmara Municipal são delegáveis no
Presidente da Câmara Municipal, sem prejuízo da possibilidade de subdelegação num Vereador
à sua escolha.

Artigo 66.º
Aplicação no tempo
O presente regulamento aplica-se a todos os títulos de ocupação de fogos de habitação vigentes
e aos que sejam celebrados após a data da sua entrada em vigor, bem como às demais ocupações
de habitações sociais propriedade do Município de Viana do Castelo que nessa data subsistam.

Artigo 67.º
Dúvidas e omissões
Em tudo o que não estiver previsto neste regulamento aplica-se a lei em vigor no âmbito da
maté ria que constitui o seu objeto, nomeadamente no respeitante à atribuição, ocupação e
utilização de fogos de habitação social e ar rendamentos de natureza social e em regime de
arrendamento apoiado.

Artigo 68.2
Interpretação e preenchimento de lacunas
Sem pre1u1zo da legislação aplicável, a interpretação e os casos omissos ao presente
regulamento são resolvidos pela Câmara Mu nici pal.

Artigo 69.º
Alteração e revisão
O presente regulamento poderá ser objeto de revisão ou alteração sempre que as condições
assim o exigirem ou o Município assim entender como necessário.

Artigo 70.2
Norma revogatória

Com a entrada em vigor do presente regulamento, são revogados:
a) O Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do Municípi o de Viana do Castelo,
aprovado em versão projeto pela Câmara Municipal de Via na do Castelo, em reunião
ordinária de 12 de abril de 2010, e pela Assembleia Municipal de Viana do Castelo, em
reunião ordinária de 7 de maio de 2010;
b) Todas as normas constantes em instrumentos regulamentares municipais, bem como os
atos e proce dimentos administrativos, q ue contrariem as suas disposições, no âmbito do
seu objeto.

Artigo 71.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no prime iro dia útil seguinte à sua publicação no Diário
da República.

ANEXO 1

. 1
- d os ped )'d os de ha bºt
M atriz para ca' 1cu 1o d a taxa d e pnonzaçao
- soc1a
1 açao

Variáveis
Condições de
Habitabilidade
SituaçBo Económica

Agregado Familiar

Grupos Vulneráveis

Categorias*

Pontos

Condições da Habitação
Dimensões da Habitação
Rendimento Percaoita, indexando ao IAS
Situações Especiais
Situação Face ao Emprego
Menores
Dependentes fnão menores]
Monoparentalidade
Pessoas com deficiência
Pessoas com idade igual ou superior a 65
anos
Vítimas de violência doméstica comprovada
com denúncia

OaS
Oa 10
Oa6
Oa 10

Ponderação
coeficiente
0,10
0,20

ºªª

Oa 24
OaS
OaS
Oa 10
Oa 12

o

(l

0,30

0,40

5

*A pontuação de cada categoria será atribuída de acordo com os indicadores, conform e o Anexo
li.
Nota explicativa:
1.

A cada uma das categorias é atribuída uma pontuação.

li.

As categorias estão organizadas por variáveis, cada variável tem uma ponderação
específica.

Ili. A pontuação máxima e m valores absolutos por variável é de 10 pontos.
IV. A Pontuação máxima desta matriz, em valores absolutos, é de 100 pontos.
V.

Ponderando com o respetivo coeficiente e somada todos os valores será calculada a taxa
de pri orização (de Oa 100 %) de cada pedido de habitação social.

VI. A um grau de carência mais elevado, corresponde uma taxa de priorização mais alta.
Vil . As habitações são atribuídas, por tipologia adequada ao agregado fami liar, aos pedidos
com pontuação mais elevada.
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ANEXO II
Indicadores para pontuação das categorias da matriz para cálculo da Taxa de
. . cao
- d e pe d'd
pnonza
l os
Variáveis
Pontos
Cate2orias
Indicadores
Condições da Habitação
Condições de
Habitabilidade

Dimensões da Habitação

Rendimento Per capita,
indexando ao IAS

Situação Económica

Situações Especiais

Situação Face ao Emprego

Menores
Agregado Familiar

Dependentes (não
menores)
Monoparentalidade
Pessoas com deficiência

Grupos Vulneráveis

Pessoas com idade igual ou
superior a 65 anos
Vítimas de violência
doméstica comprovada
com denúncia

Com condições de habitabilidade
Sem condições de habitabilidade
Dimensões adequadas do af:l:regado
Dimensões desadequadas do
agregado
Dimensões desadequadas por
l imi tações de mobilidade
Superior a 100 %
Superior a 75 % e inferior ou igual
a 100 %
Superior a 50 % ou igual a 75 %
Inferior ou igual a 50 %
Rendimentos não Declarados
Famíl ias lnsolventes
Processos Ação Despejo
Ativos / Reformados / Pensionistas
Um membro do casal
desempregado
Dois membros do casal
desempregados
1 filho
2 filhos
3 ou mais filhos
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
2 ou mais
Não
Sim
Dependente
Não
Sim

o
5

o
5

5

o
1
2

3

o
5
5

o
3
5
3
8
13

o
5

o
s
o
5
5

o
5
7

o
5

ANEXO III

Fator d e eapitacao
Composição do Agregado Fami liar
(número de pessoas)

Percentagem a aplicar

1
2
3
4
5
6 ou mais

0%
5%
9%
12%
14%
15%

ANEXO IV
A d eauação d a ti1>0 ol!ia

Composição do Agregado Familiar
(m'.1mero de pessoas)

Tipologia da Habitação (1)
Mínima

Máxima

1

TO

T 1/2

2

T 1/2

T 2/4

3

T2/3

T3/6

4

T2/4

T3/6

5

T3/5

T4/8

6

T3/6

T4/8

7

T4/7

TS/9

8

T4/8

TS/9

9 ou mais

TS/9

T6

(1) A tipologia da habitação é definida pelo número de quartos de dormir e pela sua
capacidade de alojamento (exemplo: T 2/3: dois quartos, três pessoas).

( a) Ana Margarida Silva.". O Vereador Eduardo Teixeira chamou atenção para as
deficientes condições de acessibilidade a deficientes motores que os bairros sociais da
Câmara apresentam. Aludiu ao caso de wna senhora paraplégica que aguarda há
muito a atribuição de uma casa. A Vereadora Ana Margarida Silva informou que a
situação referenciada é do conhecimento dos serviços sociais da Autarquia. Este caso
não é prioritário pois a pessoa em causa está em casa dos pais, com enquadramento
familiar. O Presidente da Câmara respondeu dizendo que todos os problemas que são
detetados em matéria de acessibilidades são prontamente respondidos pelos serviços
municipais, dando como exemplo a substituição de banheiras por polibans, que
representam maior segurança sobretudo para pessoas idosas. A Cârnara Municipal
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deliberou aprovar a h·anscrita proposta e ao abrigo do disposto na alínea g) do
núrnero 1 do artigo 25° conj ugado com a alínea k) do número 1 do artigo 33°, ambos
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, remeter para aprovação da Assembleia
Municipal o Regulamento de Gestão do Parque Habitacional do Município de Viana
do Castelo. Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do
Presidente da Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luis
Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Helena Marques e a
abstenção da Vereadora Ilda Figueiredo que declarou ter-se abstido por discordar do
artigo 61º do Regulamento que prevê a possibiJidade de a Câmara proceder ao despejo
adminish·ativo das casas, pois é sua opinião que só os Tribunais deveriam poder
decretar despejos. (04) 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL DOS SMSBVC:- Foi presente
o processo dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico do qual consta a
proposta de segunda revisão do plano e orçamento dos SMSBVC que seguidamente
se h·anscreve:- "2~ REVISÃO AO PLANO E ORÇAMENTO DOS SMSBVC - A 2·1
revisão ao Plano e Orçamento dos SMSBVC é devida face à necessidade de incluir
projetos que não estavam previstos no orçamento inicial, com enfoq ue nos próximos
anos de 2017 e 2018, em virtude de ter surgido um aviso do POSEUR que permite
apresentar candidaturas até ao próximo dia 4 de Julho. Face ao exposto o Conselho de
Administração deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea c) do nº 1 do artigo
33º e da alínea a) do nºl do artigo 25° da lei 75/2013 de12 de setembro, conjugados com
o disposto no ponto 8.3.2.2 do FOCAL propor à Câmara Municipal a presente 2d
Revisão Orçamental, de acordo com. a seguir discriminado.
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(05) ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE VILA FRIA - RECONHECIMENTO DE
INTERESSE MUNICIPAL:- Presente o processo em título d o qual constam a iiúormação
que seguidamente se transcreve:- " PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE
ACÇÃO EM ÁREA ABRANGIDA PELA RAN E REN - Construção da Estação Elevatória de Ponte
de Pedrinha, em Vila Fria, no âmbito da ampliação das redes de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais - MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA- 1- Enquadramento
da ação face ao regime jurídico do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo - A parcela
integra o Solo Rural, categoria Espaços Agrícolas, pelo que o licenciamento da obra nos termos do
artigo 15.º do Regulamento do PDM, terá de ser antecedido do reconhecimento de Interesse
Municipal.

EXTRATO PDM

O terreno onde se pretende implantar a estação elevatória de Ponte de Pedrinha

•É abrangido pela RAN- Decreto-Lei nº 73/2009, pelo que deverá ser consultada a ERRAN- Entidade
Regional do Norte da Reserva Agrícola Nacional.

41.2

.~
EXTRATO DA PLANTA DE CONDIOONANTES

• É abrangido pe la REN - decreto-lei

nº 166/2008, pelo que deverá ser obtida autorização da CCDR -

Comissão de Coordenação da Região Norte.
• Encont ra-se próximo de uma linha de água do Domínio Público Hídrico - Lei n2 54/2005 e Lei
n258/2005, pelo que deverá ser consultada a Agência Portuguesa do Ambiente.
• Integra uma área de concessão/contrato de exploração pelo que nos termos do decret o lei
270/2001, de 6 de outubro e decreto lei

nº

nº 99/90, de 16 de ma rço, deverá ser consultada a Direção

Geral de Energia e Geologia.
2 - Descrição E justificação do Projeto - o local escolhido para a implantação da Estação Elevatória
de Águas Residuais resultou de uma análise exaustiva de todos os locais com terrenos livres e de
importância estratégica, com cotas compatíveis com soluções viáveis, distâncias às construções
vizinhas e facilidade de acesso às instalações para ações de manutenção e inspeção. Analisadas estas
questões e dada a elevada dificuldade técnica e económica, propôs-se o que consideramos ser a única
solução viável para a localização do referido equipamento.
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LOCALIZAÇÃO

Atendendo à reduzida dimensão do equipamento não são propostas medidas de minimização das
disfunções ambientais dado considerarmos que, a entrada em funcionamento desta infraestrutura é
compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução dos riscos
naturais havendo

uma

melhoria

ambiental

decorrente

do

tratamento

de efluentes

e

consequentemente da qua lidade de vida das populações. A área indispensável para a manobra de
viaturas de manutenção é de 160 não sendo a mesma impermeabilizada. Os resíduos resultan tes da
obra serão encaminhados pa ra operadores licenciados e as terras destinadas a vazadouro
permanecem fora da área integrada da RE N e RAN . (a) Ana Rocha". A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta e submeter à aprovação da Assembleia Ylunicipal o
reconhecimento do relevante interesse público na obra em questão, nos termos e para os
efeitos do art.1.1 21 do Decreto-Lei n. 0 166/2008 de 22 de Agosto. Esta deliberação foi tomada

por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções.

(06) MAPA DE PESSOAL - ALTERAÇÃO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO

AO MAPA DE PESSOAL PARA 2016 - 1. Nota explicativa da proposta de atualização do mapa de
pessoal para 2016 (intercalar) - O mapa de pessoal traduz a previsão dos recursos humanos que se
estimam necessários, anualmente, para a prossecução das atribuições e atividades do Município,
referenciando assim, os objetivos a alcança r através de um posto de trabalho, bem como o cargo ou
categoria que correspondem a ta l posto, as habilitações necessárias para o seu desempenho, bem
como a caraterização do perfil funcional de cada uma das carreiras/categorias. Os postos de trabalho
integrados no presente mapa de pessoal encontram-se divididos em:- QPostos de trabalho ocupados;
QPostos de trabalho vagos; QPostos de trabalho a criar; QPostos de trabalho a extinguir; QPostos
de trabalho cativos por existirem procedimentos concursais em curso; QPostos de t raba lho ocupados
t ransitoriamente com recurso a instrumentos de mobilidade interna. Importa esclarecer que o mapa
de pessoal não se confunde com o efetivo municipal, nem mesmo o número previsto como postos de
trabalho ocupados: o mapa é uma mera previsão de postos de trabalho, não corresponde
necessariamente ao número de trabalhadores ao serviço. Os postos de trabalho ocupados
correspondem aos postos dos trabalhadores em exercício de funções e daqueles que se encontram
em licença inferior a um ano que, apesar de não se encontrarem ao serviço, mantêm o seu posto de
trabalho ocupado pelo período da licença, libertando-se o posto de trabalho no caso da lícença ser
prorrogada e exceder o período de um ano. Quer os postos de t rabalho vagos quer os que propomos
criar correspondem aos postos de trabalho que entendemos poderem vir a ser necessários para o
cumprimento das missões, das atribuições, dos objetivos e das atividades fixadas para 2016. Os postos
de trabalho cat ivos correspondem aos postos de trabalho que, estando vagos, estão a ser objeto de
procedimento concursal com vista ao respetivo provimento. Dispomos ainda de uma coluna de onde
constam os postos de trabalho ocupados transitoriamente com recurso a instrumentos de mobilidade,
podendo ser, a todo o t empo, objeto de procedimento concursal. Nesta data a estrutura do mapa de
pessoal (t otal de postos de trabalho ocupados) é a seguinte:
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CATEGORIA

TOTAL

Dirigente

17

Técnico Superior

116

Coordenador Técnico

14

Assistente Técnico

185

Chefe Serviços Administração Escolar

1

Fiscal

9

Encarregado Operacional

8

Assistente Operacional

489

Bombeiro Municipal

58

Especialista Informática

5

Técnico Informática

4

TOTAL

889

Ficando graficamente representado da seguinte forma :

Percentagem de trabalhadores por Categoria (C.T.T.I.)

Especialista Informática Técnico Informática

0,56%

0,45%

Coordenador Técnico

1,57%

Assistente Operacional

55,01%

Chefe Serviços
Administ ração Escolar

0,11%

0,90%

2. Proposta de atualização do mapa de pessoal - A proposta agora apresentada de criação de postos
de trabalho resulta de um diagnóstico feito junto dos Dirigentes do Município para indicação dos
traba lhadores que não estão a exercer as funções para as quais foram contratados, indicando
igualmente as funções que realmente estão a executar. Foram ainda diagnosticadas algumas
necessidades de trabalhadores em áreas muito pontuais. Estamos a propor a criação de 10 postos de
trabalho na carreira técnica superior a ocupar com recurso a uma relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado, a saber:
5 técnicos superiores generalistas;
2 técnicos superiores, área de desporto;
1 técnico superior, área de higiene e segurança;
1 técnico superior, engenheiro civil;
1 técnico superior, docente de biologia.
Propomos igualmente a criação de 12 postos de trabalho na carreira de assistente técnico:
5 técnicos profissionais generalistas;
4 técnicos profissionais de telecomunicações;
2 técnicos profissionais AVAC;
1 assistente técnico administrativo.
Propomos ainda a criação de 6 postos de trabalho na carreira de assistente operacional, um dos quais
(motorista de transportes coletivos) a ocupar com recurso a trabalhadores contratados a termo uma
vez que se trata de uma necessidade transitória de serviço:
2 assistentes operacionais, funções de fiel de armazém;
1 assistente operacional, funções de lavador lubrificador;
1 assistente operaciona l, funções de motorista de pesados;
1 assistente operacional, funções de bilheteiro;
1 assistente operacional, motorista de transportes coletivos.
Estamos igualmente a propor extinguir 28 postos de trabalho por não nos parecerem necessários até
ao termo do presente ano civil. Desse trabalho resulta o mapa em anexo, onde se refletem as
necessidades do Município para suprir aquela situação, e assim, colocar os trabalhadores nas funções
corretas, uns por mobilidade na categoria (sem custos para a entidade) que se consolidaria nos termos
da lei, e outros eventualmente com recurso a instrumentos de mobilidade entre carreiras e/ou
categorias ou, preferencialmente, com recurso a proced imentos concursais nos casos em que isso é
legalmente possível.
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C.T.T.L/C.S.

Atribuições, Competências,
Aliviôades

Área de Formaç.ão
Académica e/ou

Profissional

C.T.T.C.

..

.,,,o
~

~

o..

Pessoal Oirígente-Cons1an1e no art 4.•
do Oecre~Le1 93/2004 de 20 de Abril,
alteraoo pelo Decreto-Lei 10412006 de
Licenciatura
07106e o aplicâvel constante da estrutura
Adequada
01gànlc<l dos serviços da Câmara
Municipal. publ~a Olâr10 da Republica,
n.• 70 de 9 Abril de 2008.
Arquiteto • Cooceção e projeção de
con1un1os urbanos, edificação, obras
públicas e objclos. prestando a devida
assistência têcnica e onentação no
decurso da respetiva execução:
elaboração de inf01mações relativas a
processos na ãrea da iespebva
espooalidade, mclulndo o planeamento
urbanlstico, bem como sobre a qualidade
e adequaçao de projetos p<Ka
licenc1amen10 de obras de construção civil
oo
de
operações
urbanísticas:
L1cencíatura
colaboração na organização de Arquitetura - lnSCflçáo
processos
de
candidatura
a
oa Ordem dos
finaooamentos
comunitàrios,
da
Arqu&letos
ooministraçào central ou outros;
colaboração na definição das propostas
de estratégia, de metc<lologia e de
desenvolvimento para as intetVenções
urbanisbcas
e
arqu1tetônicas:
coordenação e fiscalrz.ação na execução
de obras. Articula as suas atividades com
ootros profissionais. nomeadamenle nas
áreas do planeamento do temtóno,
arquttetura p;jsagista. reabditação social
e urbana e enoenharia
Arqu~eto • Projetos de arquitelura para
edificics. novos ou a reabilitar e espaço
público; Acompanhamento da execução
de obras: Planos. loteanentos e estudos
urbanisticos no âmbito do ordenamento
do território; Apreciação de projetos de
arquitetura no âmbito do tltenciamento de
operações urbanisticas: Instrução de
processos de licenciamento de obras;
Emissão de pareceres no âmbito da sua
á!ea disciplinar, Participação em
comissões de vistoria; Colaboração na
1ns1rução de processos de candidatura a
financiamentos
esta1ais
elou
comunitários: Apoiar outros setores do
Município em áreas da sua competência;
Executar as tarefas ligadas ao seu campo
Ucenc1atura
disciplinar que lhe f01em solicitadas pela
Arquitetura -Inscrição
Câmara Municipal. Coordenar equipas
na Ordem dos
envolvidas em trabalhos da sua
Arquitetos
responsabihdade; Colaborar no trabalho
de levantamento, reçbít1tação e
requalift<:ação dos imóveis situooos na
area do Centro Histórico de Viana do
Castelo; Executar ou colaborar na
execução de planos e estudos para o
Centro Histórico de Viana do Castelo,
incluindo o espaço público e o mobiliârio
urbano. Assegurar o acompanhamento
técnico das respetivas obras; Colaborar
nas áreas do planeamento e da gestão
urbanisbea do Centro H1storico de Viana
do Cas1elo auavés da apreciação e
emissão de pareceres sobre processos
de obras e loteamentos e a 111estação de
esclarecimentos aos Interessados e aos
técnicos
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Conservador (llus~us) • Realiza ou
éll)Ola esllldos sobre os museus
municipais e o património museol6g1Go
definindo
as
couespondentes
metodologias: analisa as conclusões
desses estudos e planif1Ga eventuais
ações a desenvolver participa em
reuntOes para analise de piojetos e
programas re.ac.or.ados com a área de
lllllSeOlog.a: Dal11C1pa na conceção
redação e inplernen~ de pr0;etos no
âmbito dos museus municipas informa e
da parecer sobre as varias questões e
aspetos relacionados com os museus.

l icenciatura e Pôs
Gladuaçac> em
Museologia

o

o

o

o

o

o

o

Diretor Técnico do Teatro Municipal Sá
de Miranda - Gestão dos recursos
técnicos e humanos do Teatto:
Coordenaçoo da equ.pa e oondções
lecolcas do Tealro. Coordenação das

diferer:es áreas tbcas do Tealo·
d1•eçào de cena iluminação, son.
audovisual, maquinista tecn1G06de palco
e
manutenção
Supervisão
do
funct0namento e ma11utenção dos
diferentes elementos técnicos que
compõem o Teauo: Elaboração dos
horáoos e escalonamento dos turnos da
equipa tecnica bem coiro a respetva
d1Wbu'Çâo de tarefas Aniculação oom a
Dreção.AdlrinislJação. no QUe diz
respeito as cond ções recmcas para a
real•zação de Eventos e planos de
montagem. Elaboração de planos de
abvtdades e relatórios setonais de acordo
com
as
Olientações
da
Direçào/Administração;
Controlo
orçamental do respetivo sector, em
arttcutação oom a Dlreçào/Adm.mstração
AçooselllarnenlO
sOllre
novos
8Quipan"en1os
a
adqu r1'
e
irelhcJ(ament06 a rea.zar no Teacro.
Att1Gulação com a Produção Execubva,
tendo sempre em vista a boa execução
dos planos de trabalhos para a realizaçao
dos Eventos programados

Licenc.atura
adequaaa

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Doceate de Atividade Flalca e
Desportiva· Os professo1es de allvldade
tisica e desportiva devem possuir uma
l 1oenoatura Abvidade
das seguintes habt!itaçóes ProfissooilS
F.sica e Despof!Na

°"de prôpnas
oara a oocêneta da dtscip.ma
educação hsica no enSiOO basoeo.
L1Ce11oados em despofto ou nas afns

Doe MItede Biologia ·Os professOfes de
B-Olog1a devem possuir uma das
seguintes habilitações: Ucencialura em
Ensino de Biologia e Geologia:
l.lcenclawra em Ensino de Fls1ca e
OullllfCa, LJCexia:ura em Ensino Bas100
vana11le de Matemática e Ciências da
~atureza lx:ellC atura em Engen~a
eo1ogoca Licencia1..wa em B10-091a
Aplicada
Docente de Ciências Naturais • Os
prolessO!es de c1ê<lc1as e~peri1nenta1s
devem possuir uma das seguintes
habih1ações· liceociatura em Ensino de
Biologia e Geologia; Licenciatura em
Enssno de Fisica e Ou1rmca. 1Jcenoatu1a
em Ensino Basioo vanante de
Matematica e Cié"lClaS da Natureza.
LK:Eflaa:ura em Engenhana Biolôgrca
l.lcenaatura em 9,n1nn1a Aolicada.
Oocente de Exprnüo Plhtlca • Os
professores de expressão (plastica ou
dramática) devem possuir uma formaçao
profissional ou especializada adequada
ao ensino de expressão plástica ou
dramatica
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Licenciatura Biologia
e Geologia

Licenciatura Clénc1as
Naturills

o
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licenciatura
Expressao Plasllca
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Docente de Inglês • Os professores de
inglês devem possuir uma das seguintes
habilitações: Profissionas ou pióprias
paia a docência da disciplina de inglês no
ensino básico; Cursos de formação
especializada na areado ensino do inglês
no ciclo do ensino biisico, ao abligo do
Licençiatura Inglês
Decreto-Lei n • 95197; C\Jrsos de estudos
superiores especializados {CESE) na
area do ensino do inglês no 1.' ciclo do
ensino bãsico; Pós graduação em ens1rio
de línguas estrangetras (inglês) na
educação pré-escolar e no 1.0 ciclo do
ensino básico.
Docente de T.t.C. • Os professores de
ensino de TIC's devem possuir uma das
seguintes habilitações: Diplomados com
Licenciatura T l.C.
um curso superior de tecnologias da
informação oo inf0tmática.
Engenheiro· Analise. estudos e emissão
de pareceres, numa perspetiva
macros..'6pica. sistemática, mtegrada nos
assuntos que lhe são submetidos para
tratamento, elab0tação de propostas
Licenciatura
fundamentadas de solução de problemas
concretos prepar~. elaboração e Engenharia Gestão
Industrial Licenciatura
acompanhamento
de
projetos.
participação. com eventual COO<denação, Engenha<1a Ambiental
licenciatura
em equipas inte<d1sciplinares compostas
Engenharia C1v1I
por téGnicos superiores ou outros,
•ntervenção no dialogo pnvilegiado com
outros ramos de especialidades para a
PfOSSecuçl\o de objetivos com conteúdo
oluricbsciolinar
Engenheiro (Agrário) • Promove a
elab01ação de estudos e projetos e
acompanha a sua execução no dominio
das Intra.estruturas construções rurais e
obras de defesa e conservaçoo do soto,
âe acotdo com as necessidades e
prioridades da regiro agraria; assegura o
cumprimento das normas referenles â
defesa da reserva agricola. colabora com
os Sef\'íços centrais compelentes no
estudo, definição e divulgação dos
LicerlClatura
modelos e n0tmas tecnicas mais Engenharia Agrlcola
adequadas a mecanização agricola, em
matéria de regadt0, egaiante a satisfaçã<J
dos pedi<los de apoio formulados pelas
entidades da região agrárianesta matéria
assegura as ações decorrentes das
medidas definidas no âmbito da
estruturação fundiária do arrendamento
rural. dos níveis de aproveitamento dos
solos e de oulras modalidades de
exolocacão
Engenheiro (Ambiente)
Análise
es1lldos e emissão de pareceres numa
perspetiva macroscópica sislematica
integrada nos assuntos que the são
submetidos. para tratamento à lui das
ciências do ambiente. elaboração de
propostas lundamentadas de solução de
problemas concretos na área ambiental:
preparação
elaboração
e
acompanhamentode pro1eios ambientais.
designadamente
campanhas
de
Licenciatura
sensibófizaçáo e educação ambiental,
Engenharia do
bem como medidas e ações de
Ambiente
monitonzação. controlo. gestà:l e
preleção ambiental, nomeadamente no
âmbito de residuos solidos, indicadores
ambientais, espaços v&des e recursos
hidricos Participação com eventual
eoo<denaçao
em
equipas
interdisciplinares compostas por :ecnicos
superiores ou outros; intervenção no
dialogo privilegiado com ouuos ramos de
especialidades para prossecução de
objellvos com conteúdo plund15'1plinar.
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Engenheiro (Biológico) • MonilOnla os
parametros ambientais nas áreas da
qu<llK!ade do ar. da agua e do ru·do
1.Jcenciatura
Pa:ucipa nos prOjetos de educaçào
ambiental, na aval1açào dos estudos de Engenharia Biológica
impacto ambiental e avaliação de
oaràmetros microbio16c1cos.
Engenheiro (Civil) • Elaboraçào de
11form~ e pareceres decar3181 tecn.co
sobre processos e viatxlodade de
coos11UÇâo. conceção e rea'zaçào de
proielos de obras tais como eddlCIOS.
preparando.
organizando,
e
superintendendo a sua construçào,
manutenção e reparação, conceção de
pro1etos de estrutura e fundações
escavação e contenção penfenca. redes
intenores de águas e esgotos rede de
ncêndo e rede de 9as co!lCeÇao e
an/!11se de p!(ljetos de arru;rnenlos
drenagem de aguas pluvias e de aguas
dOmésllcas e abaste<:.mento de aguas
relatiYOS a operações de loteamentos
urbanos. estudo se necessario do terreno
e do local mais adequado para a
constmçào da obra; execução dos
cálculos. assegurando a res1dêncra e a
estabilidade da obra consodefada e tendo
l.icenc1atu1a
em alençao fatores como a natureza dos
Engenharia C1v1t •
materiais de cons~ a u!Aizar
lnsaição na Ordem
pressões oe ag;a, resistência aos venios
dos Engenne ios oo
a sismos e mudaoças de tempe<alura
Ordem dos
pieparação do programa e coordenação Eflllenhe ros Tecnocos
das operações à medida que os trabalhos
prosseguem preparação organização e
supenntendêllcia dos trabalhos de
manutenção e reparação de construções
existentes: fiscaliza;Ao e direçao técnica
de obras· realização de v1stonas tecrncas.
colaboração e pa!1.C1pação em equ1oas
mLllhdlsc{lllnares para elaboração de
P<OlelOs parõ ob! as de complexa ou
elevada imporlâncra técnica ou
economoca. conceção e real1zaçao de
planos de obras, estabelecendo
estimativas de custo e orçamenlOS,
planos de trabalho e espec.ficações,
Indicando o bpo de mata11ars, mi!lqulnas e
outros equipamentos
necessârios,
prepar~ dos elementos necessâtios
para laoç<rnento de empiertadas
nomeadamente elaboração do progi:na
de coocwso e caderno de encar"""
Engenheiro
(Civil)
Opção
Pllneamento e Ambiente • Aqu1s1çao e
tratamento de informação geográfoca;
Recolha, tratamento e interpretação de
informação territonal através de metodos
e 1een1cas de analise geografíca:
tnletptetação e representação de mterrelações tem1or1ais de nar1J1eza
arrt.entat ecoromeca social e culllJfal
Execuçao de anafise e diagnostico de
problemas de âmbito lerritonal
Licenciarura
Engenharia Civ1
Elaboração de propostas para a
resolução de problemas no :tmbtto do (Opç1io Planeamento
e Ambiente) •
ambiente,
planeamento
e
Inscrição na Ordem
desenvolvimento do ternlório, Ubhzação
dos Engenheiros ou
de cartografia digital e de bases de dados
Ordem dos
na oblenção de mapas iematicas de apoio Engenheiros Técn.cos
a dec•sào no ilmtio1o do SlSlema de
triarmação
geagratca
muniopa.
Emissão de pareceres no ãmb>:o da sua
área d sciplinar; Apoiar outros setores do
Municipio em áreas da sua competê1cia,
Executar as tarefas ligadas ao seu campo
disciplinar que lhe forem solicitadas pela
camara Municipal. Adqulnr. estruturar e
genr infonmaçao geogràfica em ambiente
StG Cna1 estM~as de dados para
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analise de problemas espaciais; Realizar
operações de analise espacial: Produzir
carlografia temática de apoio à decisão
Com recurso à utilização de fe<ramentas
SIG; Colaborar na definição e na
manutencão da qeodatabase mun1c1pat.
Engenheiro (Eletrotécnico) • Efetua
estudos de eletricidade; conçebe e
estabelece planos, elabora pareceres
solxe instalações e equipamentos, bem
como prepara e superintende a sua
construção, montagem. funcionamento.
manutenção, e reparação. executa
projetos de instalações elelricas e
eletrónicas. telefónicas e de gâs· fiscaliza
obras enquadradas na sua atividade;
estabelece estimativas de custo,
orçamentos, planos de trabalhos e
especificações de obras. indicando o bpo
de materiais e outros equipamentos
necessários;
consulta
entidades
certificadoras elabora cadernos de
encargos. memonas e espectficações
para ooncuroos públicos de projetos e ou
empreitadas
Engenheiro (Florestal)
Estuda,
concebe prepara e O!ienta a exectJÇão de
trabalhos que visam a utilização mullipla
e sustentada dos recursos florestais e a
proteção das A0<estas , contnbuindo para
o desenvolvimento económico do mundo
rural. Tem em conta as potencialidades
produtivas da floresta. bem como a
gestão dos recuroos faun1sticos, as
influências da floresta no ambiente. o
desenvolvimento rural e o ordenamento e
planeamento do território, Define fonnas
de PIOteger e fomentar a vida selvagem
evitando a exbnção dos animais e de
plantas em vias de extinção. Oetenn1na
medidas adequadas de proteçà:> dos
povoamentos florestaís contra piagas
doenças e fogos. Elabora projetos de
fl0<estação e reHCfestação determinando
aspetos como o tipo de aivcre a plantar o
número de exemplares. a sua disposição
no terreno. o espaço a ocupar e o tipo de
acesso ao local. Planeia o corte de
árvores, prOffiO'le a seleção de sementes
e reariza pesquisas procurando melhor<ir
as carateristicas genéticas das pl311tas a
utilizar na reflorestação. Identifica e
classifica as dive1sas espécies de
árvores. analisando as suas capacidades
de adaptação ao ambiente. COAcebe
are as norestais que incluem zonas
destmadas ao turismo rural e ás
auvidades recreativas. Desenvolver
estudos para preservação de parques e
reservas naturais. recupe<ação de areas
d~radadas e avaliação de impactos
ambientais causados pela atividade
humana Participa também em projetos
de reP.orestaçáo urbana. concretamente
no aconselhamento sobce árvores mais
aprôjlfiadas paia integrarem os espaços
verdes das cidades Colabora na
e!ab0<ação de planos e projectos na área
de educação ambiental para a floresta
Conhece e usa os conhecimentos de
cartografia da; riscos de incêndio e
elabora planos de defesa da floresta
contia incêndios.
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Engenheiro (Mednico)
Esrudo.
concepçao e elaboração de pareceres de
proietos de m~uinas equ p1WTienios,
instalações de sistemas mecânicos,
designadamente dest nades ao sector
metalu1g1co. metalomecan1co e outros
las como ge1ação de energ•a. s stemas
de aq.JeCime<lto
vem•ação. ar
coodicooaoo e refngeiação rede de
ftll'dos transportes. eq111pamentos e
instalações pa-a as industrias qulrrncas.
agro-alimentates, equipamentos pa-a a
agriCllllura e minas e estruturas metalicas
industri<lis, e participação na sua
fabocação. rro~tagem manutenção e
reparação: Escol~a. elabora-vão das
espec.ticações dos mat~ e
canponentes e definoçJo das llOmlas e
UcellCl3!U'3
codlgos a aplicar Planeamento e
EllÇenhana !.'~ica
organização da produção e definição dos
metodos e processos de fablico e controto
de qualodade e de segurança nas
instalações e no trabalho, Promoção e
colaboração em ações de formação na
area da segurança (onstatilÇÕeS.
equipamentos e pessoal) bem como nos
procedimenlos óe segur811Ça ao nivet dos
locais de ~abállo: Cdabotação no
acompa11hanemo e gestào de armazem
estud3'1do e unplementando no·1as
tecnologias
quando
necessano.
Execução
de
trabalhos
e
desenvolvimento de atividades que visam
a boa organizaçào dos servu;os;
Elabolação
de
pateceies
que
fundame'ltarr uma boa e correta gestào
a.1arqu.ça
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Médico Veterinirio
Colaborar na
e1ecução das tarefas de onspeçao h19t0sarntana e controlo h•g10·san1târ10 das
instalações para a\ojéllllellto de animais.
dos produtos de origem animal e dos
estabelecrmentos
comerciais
ou
industriais onde se al>alam, preparem.
prod~z..,-,.
transformem. labnquem,
COnsef'lem.

armazenem

ou

oomerc,"'2effi anmas ou produtos de
origem ai11mal e seus denvados. emrtJr
parecer. nos termos da leg.slação vigente
sobfe as instalações e estabelecimentos
referidos na allnea anterlO' elaborar e
remeter nos prazos fixados. a Informação
retabva ao movimento llOsonetfológico
dos an1más, nobficar de medalO
doenças de declaração obngalona e l.Jcencia!ula Mediona
ve:ennaoa
ajotai prontamente as medidas de
p<ofil3'ta delermmadas pela atJtondade
san1tana veteiinaria nacional sempre que
seiam detetados casos de doenças de
carâter epizootico: emitir gulas sanit~nas
de lrànsito: participar nas campanhas de
sane1WTien10
()U
de
profila111a
determonadas pela auto<idade sanotaria
vetennaiia na:.onal do respetivo
muricipoo: colaborar na reaiizaçàc> do
recensearrentode animais. de inquéritos
de interesse pecuâno e ou económco e
prestar informaçao técnica sc>bre abeitura
novos
de
estabelecimeotos
de
comerc1a11zação. de preparação e de
transformação de produtos de origem
animal.
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T~nico

Superior· Funções consultivas
de nal\lreza c~t1fico-tecnica exigindo um
elevado grau de qualificação, de
responsallílidade. iniciativa e autonomia.
assim como um dominio total da ârea de
especialização e uma visão global de
administração que permita a interligação
de vàrios qu3drantes e domínios de
atividades, tendo em vista a p!eparaçâo
de tomada de decisão.
Técnico Superior Arqueologia
Executar ou coordenar a execuçã:i de
todo o bpo de trabalhos espec1ficos no
âmbito da arqueologia, no campo, em
met0 urbano. em gabinetes ou
laboratórios, elaborar esluóos, Conceber
e desenvolver pro1e1os: Emillf pareceres e
participar em reun:ões. comissões e
grupos de trabalho em unidades
orgânicas de funcionamento, de àmb1to
nacional ou Internacional. tendo em vista
a tomada de decisão superior sobre as
medidas de polftica que interessam à
arqueologia; Parocipar na conceção e
aferição de critérios de seleção do
pessoal da aiea de arqueologia nos
organismos da administração central.
regional e local. Neste sentido. o
arqueólogo pode realiZar as seguintes
atJYidades : Prospeções; escavações;
pelitageos;
informações;
estudos
diversos (b<bhogrâficos, sob<e materiais,
sobre estações. de impacto arqueológico.
de plarieamenlo. etc.); exposições;
conferências coodução de visitas·
elaboração de publ'Cações. ensino.
participação em cornissoos técnicas de
gestão: Comrolo dos planos de
ordenamento do territó<IO: emissão de
pareceres sobfe normas de proteção de
gestão do património arqueológico ou
sobre projetos de conseriação: restauro e
musealização de Imóveis e sibos
arqueológicos.
Técnico Superior de Arquivo·
Estabelecer e aplicar cntét1os de gestão
de documentos: avaliar e organizar a
documentação de fundos públicos e
privados com interesse administrativo,
probatório e cultural, !ais como
documentos textuais cartográficos.
atidi<J·visuais e leg1ve1s por maquina. de
acordo com sistemas de classificação que
define a partir do estudo da insbluição
produtora da documentação; orientar a
elaboração de instrumentos de descrição
da documentação, tais come guias.
mventârios, catalogas e 1nd1ces, apoiar o
u1ilizador. orientando-o na pesquisa de
registos e documentos apropnados.
promover ações de difusão. a fim de
tornar acessiveis as fontes; exeçutar ou
dirigir os trabalhos tendo em visla a
conservaçW e o restauro de documentos:
coordenar e supervisionar o pessoal afeto
li função pública de apoio técnico de
arquivista.

Li<:enc1atura
ooequada
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Licenciatura em
História variante
Arqueologia:
Licenciatura em
Arqueologia

Licenciatura e Pos
Graduação: curso de
especialização em
Ciências Documentais.
opçã:> Arquivo ou
litencial\lra e Pós
Graduação em ciências
da Informação e da
Documentação. variante
Arquivo licenciatura e
Pós Graduação: curso
de especialização em
Ciências Documentais.
opção Arquivo ou
Licenciatura e Pós
Graduação em ciênçias
da Informação e da
Documenta;ào, vaiiante
Arquivo , L1cencial\lra
ern ciências da
Informação e
Documentação
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Técnico Superior de Biblioteca e
Documentaçio· Conceber e planear
SetV1ços e Sistemas de informação
estabelecer e aphca.' critéoos de
organização e func10nanenlo dos
se1V1ços selecionaí. classrncar e indelar
documentos sob a forma textual, S0'10ra
v!Sllat ou outra pa-a o que necess :a de
desenvol>er e adapla' sistemas de
tratamento automabco ou ITl<r!ual de
acordo com as necessidades especificas
dos ut1l1zadores definir proce<timentos de
recuperação e exploraçao de mf<lfmaçoo,
apoiar e onentar o utilizador dos serviços,
pr<lfOover ações de difusão, a fim de
tornar acesslveis as fontes de informação
prnnârla
secundt.ia e teretâria,
COOfdenar e supervisionar os recursos
humanos e ma'enais necessarios as
atividades a desenvolver e f)loceder a
avat1~ao dos resultados_
Técnico Superior de Ciêndu
Admlnlltrllins· Estudo e apicação ce
rretodos e 1ns:rurooritos de gestão
re•acivos aos·~ domlll!OS de ativldaoe
da
admin.straçâo
ITl!;n!Clpal.
nomeadamente jurid1co-administra1Jvo
(01gan1zaçêo
e
modernização
adm1nistrat1va) acompanhamento e
part1crpaçao na organização de
processos
de
candidatura
a
financiamentos comunitanos. funções de
secretariado
Técnico Superior Chefe Frente de Casa
• O trabaihadOr exerce as funções de
ch~a da equipa de pessoal de frente de
casa do Teatro Munoe•pai Sa de Miraoda,
responsá1'1:1 pela pub<odade e promoção
das 3' vdades do r eatro ~'uniopal Sa de
Mitaoda coordeoa.;a<> e articulação da
frente da casa com a f)lod~ dos
esçelàculos e com a direçoo técnica
responsável pela produção das atividades
co Teatro Munic1cal de Sa de Miranda
Técnico Superior Clne-Videc -Atua nas
âreas de c,nema v1deo, fotografia e som
colabolando na realização de filmes de
apresentação da instituição aos seus
utilizadores sobre o seu funcionamento e
circuitos da mesma, videos de educaç<\o
para as areas de interesse pai-a o
Mun>e>D>O
ncnlco Superior de Contabilidade e
Admlnlstraç6o -Assegura a escmuraçJ<>
registos
dos
de
oontabtlldade
retacooados com a er!rada e saida de
fundos para diversas entidades
(O!Jerar;ões de tesouraria); prepara e
folnece elementos necessar1os ao
cootrolo da execução orçamental,
nomeadamente pela venficação de
balancetes d1âoos de tesouraria Elabora
balanceies penód1cos
e outras
lnform:ic/W. contabllislicas.
Técnico Superior Comunicação
Analise s1stemâlica das publicações de
ca.-âlei 1egooal e ou nacional no que
disser respeito a 1egtâo de Viana do
Castelo receção e L-a!amento de
sugestões e reclamações que chegam
aos seMÇOS munoer,>a1s estJdo do fluxo
de comunicaçao interna e propor lllEllidas
f)S'a mell'IOla- o mesmo. orientai e
informar os munic1pes sobre o
runclooamento e utihzaçao dos serviços
municipais, f)lopor e coordenar a
execuc;Jo de documentaçilo de apoio ao
munlcipe; exeçutar as demais tarefas que
lhe forem atr1lxudas dentro da area de
a~vidade.

Licenciatura e Posgraduação Curso de
Especial•zação em
ciéncaas documentas
opção B bk>!eca e
Documentai;ao ou
licenciatura e Pôs
GladuaçJ<> em
Ciências da
lntoonaçao e da
Documentaçao.
Variante 81bl oteca e
Documentaçao
Licenciatura em
ciências da
lnf<lfmação e
Documentação
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L1ce11c1atura em
Ciências
Admin1sua1iviis

l.Jceoclawra
adequada

Licenciatura em Cine·
Vldeo

Licenciatura
Contab•lodade ou
Economia ou
Administração Pública

l.Jcencíatu•a
Comunicação Social
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Técnico Superior Cultura • Qrg311 zar e
ou colaborar na organização de evenlOs
ctiluraos Of93ntZ3'" a acJenda cuttval
invenlarla' e conseriar o patnmor10
mo.-el o<gantzai os cenlros de
documentaç<lo na àtea culllJral. organizar
a monlac)em de exposições. promover os
espaços e produtos culturais; apoiar o
estudo e promoção da etno<)ralia e
ar\e$anato local e das potencialidades
runst1co-culturais do concelho
Té<:nico Superior de Design • Criação.
execução e acompanhamento de todo o
processo Inerente â produção de
materiais grflfi~ (informativos e
promocionais): elaboração de propostas
de materiais grâhoos adaptados a vânos
suportes de d1vvlgação. elaboração de
mao~aos de 'dentodade de imagens
9raficilS, pro,etos de 1dentdade
COIJl()raova (corporate ldentity); Conceçao
e P'OJelo de espaços de divulgação.
,ncluindo a se açào e adequação dos
malellais: emiSsão de pa.-~s tecn1oos.
no dom mo do desogn
Tknlco Superior de Design de
Ambientes
Elabora PIOlelOS de
intervenção paosag1s11ea de ambientes
Utbanos e nura s. de design de •~teriores e
estudos cromatlCos pa-a a gestão de
espaços cultur6S. Colabora em P'O,etos
de qual ~cação de espaços que e~cerram
valores de p.1tnmon10 natural e cultural.
Cciat>Ofa em pro1e1os de reuht.zação e
reoonversão do pa:mnónio. Integra
equipas
multidisciplinares
de
caratenzação.
p1ese<vaçao.
requalificação e valonzaçao ambiental e
pasagísb<:a de patnmomo natural e
edificado. Elabora proJeto:; de pao'ques
lntant1s temâticos ou recreativos: Elabora
pl'OJE)tos de 1mplantaçao de mobdlill'IO e
equipamento urbil41o , Elabora projetos de
slnalébca e sistemas e comunicação
Técnico Superior Design Paisagístico.
Integração em equipas multid1scipllnares
de
caratcnzaçao.
preservação
requalfoação e valorização arril>ootal e
paisagista de palrimô1110 natural ou
edificado, Ccloceção de novos espaços
•erdes P!o,etos de parques nfanbs I
tematicos.recreatwos Implantação de
mobloano e equiparre~:o urbatlO
lmplaniação de smalétJCa 1 S1S!enas de
oomu~ão Design de llummação

Ucerc1atu·a Turismo
lJcenc1a:ura ri sloria
lxenciat\Jra
adequada
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Licenciatura Design

l.Jcenciatura Design
de Ambientes

Licellciat~ra

Des·gn
PBISac)t>bcO

Técnico
Superior Desporto
Plarieamento. elaboração. organ zação e
controlo de ar;ees desporbvas. gestão e
raciooal1zaçao de recursos humanos e
matenas desportivos. conceção e
apl cação de projelos de desenvolvimento
desportivo: desenvolvimento de projetos
Licencial\Jra em
e ações ao nivel da intervenção nas
Desporto ou areas
colebvidades, de acordo com o projeto de
afins: Carta de
desenvolvimento desportivo onentaçâo. Navegador (Categona
de Mannheiro)
acompanhamento o desenvolvornento de
treino de jovens nos vários escalões de
formação desportiva. Desenvolver e
implementar sistemas de segurança ativa
para os ute•1tes de piscinas de uso
pubhco: Apoio aos equipamentos
Nautlcos e suas actividades e eventos
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Teiroo Inteiro

3

3
ff>m11n Paraal

t

1

2

o

o o

2

o

3

o

3

3

Técnico Superior Oire~o • Realizar
estudos e outros trabalhos de natureza
JUlldlCa conducentes à definição e
ooncre112açào das po411icas do INrncipio:
elabofarpareceres e ,nformações sobre a
ín111tpretaçào e aplicação da legislação.
bem como llOllllas e regulamentos
1111e'"os recolher. trata- e diftJrdtr
legslaçlo, JU<ISptudéocla doutrina e
outra 111lo1mação necessaia ao sef\11ço
em que està íntegrado: mstroçáo de
processos de Contra-01denaçáo e instruir
oroc:essos 01sc1plinares.
Têcnlco Superior Economia ou
Fln1nçn • Estudo e anàlise de dados
económicos e elaboração de prnvisôes.
pro1e10s. p<receres
pentagens e
aud1t011as em assunlos relativos aos
ramos da ciência económica: realizaç3o
de esludos pe$Qu1sas e levantamentos
de programas comunr!arios, 1nvesbgação
de d<!eren~es aspetos das dinãmcas
economc:as e eiabofação de prog1~
de lflteNenção nesse dommio da
1niaauva munc1pal em al1lCulação com
outras ~tidades. reab<l.:ação sooal e
urtala, e encenl\a'ia
Técnico Superior Educação - Colaborar
com os 0tgàos de administração e gestão
da escola ou escolas onde desenvolve a
sua atividade; Desenvolver estudos,
propostas e açôes destmadas a eliminar e
prevenir afuga à esoolandade obrigat{l(ia,
ao abandono precoce e ao absentismo
sistemâ.'lco. Desenvolver estudos e
propor medidas que sus:entem a
dlve!soficação de eslrategias e de
métodos educa: •OS para promover de
fctma diferenoada. o sucesso escolar:
P"11cipar em ações des~nadas arnformat
e SEllSlb~zar os patS e a comun•dade
relativariiente a prOblemallCa das opções
escolares e profissionais bem como em
ações e medidas de reforço da ligação
escola-comunidade, Propor medidas de
Inovação e de fomento da qualidade da
gestão das condições e do ambiente
educatrvo: Participar na conceção
acompanhamooto e avaliação dos
proietos educatrvos, ParttCipar em
experiências pedagógicas bem como em
PfOJelOs ile investigação e em ações de
tormação dos álgãos de administração e
gest3o das escolas do pessoal docente e
do pessoal nào doce111e com especial
iocióénc1a em modalidaoes de formação
c~iradas na escola Colaoocar. no
âmbttoda
sua especialidade na organização e
p1omoçilo de ações de avaliação e apo•o
aos alunos com neoess1dades educativas
es"""iats.
Htcnlco Superior de Enfermagem ·
Parboipa nos exames de vigilãiicia de
saúde previstos na legislação, os quais
ilev!lf3o
integrai
consultas
de
entenmagem
aos
tJallalhadores
mu111c1pa s Desenvolve cCllloanhas de
educação para a Silllde no ~ da
salde e bem-esta (nsal$ profisslOfl<WS
ewos de vida sauda.eis primewos
SOCOITOS. atu~ em caso de
emergêflc1aJ Realiza ações de formação
em saude higiene e segurança no
trabalho
Participa em
projetos
transversais de planeamento e gestão de
situações de cnse/cont1ogê11Ç1a que
po.~sam interferir com a produtividade dos
trabalhadores visando a prevenção ou
m1t1gação do risco de saude. segurança e

bem.estar

L<:enaat.11a em
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Té<:nico
Superior
(Engenharia
Geográfica)
Acompanhamento e
fiscalização da exetução de carlografia
numerica velolial e ortofotomapas;
Aquisição e tratamento de inf01maçâo
geográfica. Utilização de carlografia
d19Jtal e de bases de dados na obtenção
de mapas temáticas de apoio a decisão
no àmbllo do sistema de inf01mação
geográfica municipal, Utilização de GPS
no levantamento e georeferenciação de
limites cadastrais, da rede de caminhos
llofestais. das ãreas ardidas. etc.;
Elaboração de especificações e cadernos
de encargos para a execução e
ve<ificação de IIabalhos na área da
topografia e cadastro adjudicados a
entidades externas ao Municipio;
Manutenção e aperfeiç-Oameoto das
areas de apoio necessârias aos trabalhos
levantamentos
de
topogrâficos.
nomeadamente os vertices da Rede
Geoóesica Nacional: Obtenção. arquivo e
cooseivaç<lo dos elementos de
reprodução de cartas e de outros
elementos
topo-cartográficos;
Organização e d sponibitização em
suportes digital e papel dos elementos
constantes do Arqurvo Cartografico.
Emissão de pareceres no âmbito da sua
área disciplinar; Apoiar outros setores do
Municipio em âreas da sua compeléocia:
Executar as tarefas ligadas ao seu campo
disciplinar que lhe forem solicitadas pela
Câmara Municipal Apoiar outros setores
do Municipio em aieas da sua
competência Executar as tarefas ligadas
ao seu campo disdphnar que lhe fore<n
solicitadas cela Càmara Municio.al
Té<: nico Superior (Etnografia) - Realizar
estudos na area da etnografia. com
especial mcidência na lemática da vida
rural alto minhota e da Identidade
regional, Apoiar a oonceç~o de
exposições e Núcleos Museológicos
Ternaticos nas freguesias; Realizar
pesquisa de campo (entrevistas
fHmagens, recolhas de peças) no
concelho colaborar na atualização do
inventario do Museu.
Técnico Superior de Geografia - Estuda
fenómenos tisicos e humanos do termório
no que respeita âs suas distribuições
espaciais e interligações âs estalas local
regional e naciooal;Efetua estudos sobre
o ambiente natural. o povoamento. as
atividades dos grupos humanos e os
equipamentos sociais nas suas relações
mUtuas, fazendo observações diretas ou
ln!erpretando e aplicando resultados
obtidos por ciências conexas.Efetua
estudos em diversos dom imos.
nomeadamente localização e distribuição
espacial de intra-estruturas, população.
atividades e equipamentos ordenamento
do território, desenvolvimento regional e
urbano, planeamento biofísico e riscos
ambientais. defesa e salvaguarda do
pa1rim6rno natural ou col\Struido com
vista ao arran!O do espaço e amelhoria de
vida das populações: Recorre, com
frequência. a tecoologias mformaticas.
corno no caso dos SISte<nas de
informação geogrâfica que permrte<n
obter, armazenar maoipolar e analisar
informação especialmente referenciada
produzindo diveísos npo5 de documentos
geogréficos de relacionamento dos
fenomenos.

L1ce.1cíatura em
Engenhana
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Licenciatura
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Tecnico Supenor Higiene e Segurança
-Assegura
a 1mplementaçao e
desenvolvimento, nos locais de llllbalho,
ele seiviços de prevenção e de p1oteçào
contra nscos profissionais. num quadro de
promoção da melhoria das cond•ções de
trabalho e da compet t •Idade eoollOll'loCa
que dé resposta as IT'utaçôes
leellologlcas. AJena para a 1mpõ11<Yic:a
eoononica e social da ()tevençà) dos
riscos prolissl!lnas; Consetencaa11za para
a n~ess'(!ade social e humana. e para as
vantagens económicas, da melh01la das
condições de trabalho Proporciona
conhecimentos sobre assuntos gerais e
especificas de segurança, h g1ene e
saude no trabalho q.e pefllllam
desenvot~ competênctaS

para Realllar

ações de seflSJb• 1Zaçao.!Ofmaçâ) rio
camoo da SHST Concebe e desenwo•e
um programa de in!ofmaçAo ntema para
a promoção da segurança; Concebe e
desenvolve um plano de formação anual
para os trabalhadores /organização;
lntervem na co~ão e adaptaçao dos
postos e 'tx:ais de trabaho. Escolhe. e
1ust~ essa escolha e assegura os
sistemas e dispositrJOS de prolllÇil:)
Define procrounentos a cvmpnr nas
tarefas que potenoem nscos, com a
fiMlldade de eliminar ov reduzir esses
riscos profissiona;s, tendo em vista a
d1mmuiçãodos acidentes de trabalho ede
doenças
profissionais,
Executa
avaliações ae nscos ll'Ofissionais e
propõe as soluções adequadas P•ocede
li recolha e oryariização dos e ementas
esta:isbcos relati..os a segJrança no
traba:tio da o•gar12ação Elabora U'll
plano de segurança adequado aos
diversos serrços da 01ganização,
identificando nscos e medidas de
prevenção.

Licenc,atura • CAP
adequado (N1vel Vi )

o

Técnico Superior História· Desenvolve
'unções de estudo.conceçaoe adaptação
de netodos e p<ocessos cierttflc~
tecrnoos. execi.tadas com autononJa e
resooosabilidade, tardo em vista ínrotmar
a de<:1são superior, requerendo formação
na area de hisrona designadamente nos
seguintes dominios de atividade:
lnvesbgação e estudo da historia rego()(laf
e local organização conservação e
eshJdO de fundos dOCUmelll31S
inventa1açào e documentaçào de
COieções rroseclc<}icas. orgaruzaçào de
reservas 1T\1seolo<Jicas. f)<epafaçào e
coordenação de serv1ÇOS educabvos para
as 11is1tas guiadas sobre a história e
património
locais
conservaçao
preventiva· elaboração e organização de
colóquios, exj)Osições e pvbtica;ões
sot>re história regional e local

Licencia!Ul'a Hisloria

Técnico Superior Jomlli$mo ·Redação
de c:omlino:a:las e dossies de Imprensa
01ganizaçAo e conlefé'IClaS de miprensa
dog 1al1zação das revistas de imprensas
diárias edição de conteúdos do s te da
autarquia, elaboração de cooteúdos de
newslet!er digitais, coordenaçao e
redação dos 1extos dos "ecos do
município· e par1ic1paçilo na orgai1zação
e divulgação dos eventos da C M V C

Licenciatura
J01nal1smo
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Técnico Superior de Nutrição - Avalia o
estado de nu1nção de uma dada
comunidade. em especial nas áreas
escolar e ocupacional; Estuda os
desequilíbrios alimentares gerad0<es de
doença na comunidade ou em grupos
populacionais determinados e promove a
correção dos erros detetados: Participa Liceociatura na érea
em programas de educação para a saúde
da Nutrição
e, em geral de saúde p(Jbllca no domínio
da educação alimentar. par1icipa em
reuniões cientificas e em acções de
formação e investigação na área
respetiva, Participa na definição da
política de saúde alimentar a nível
municioal.
Técnico Superior de Organização e
Gestão - Conceção e implementação de
técnicas e mstrumentos de planeamento
aplicáveis a execução das políticas
municipais: conceção e implemenlação
de projetos de modernização
administrativa e de desburocralizaçâo;
estudos de análise estrutural e
f01mulação de medidas tendentes à
Licenciatura Gestão
ref01mulação da estrutura orgânica dos
serviços. análise de processos
administrativos e de circuitos de
informação tendo em vista a sua
racionahzaçáo e s1mpliftcação; conceçao
e implemen1ação de metodologias e
instrumentos de gest1lo aplicáveis aos
diferentes veto1es da abvidade
ootâiouica.
Técnico Superior (Psicólogo) - Efetua
estudos de natureza cientifica.técnica,
que fundamentam e preparam a decisão.
em areas cofl1Q recursos humanos apoio
social, educativo e cultural. colabOlando.
nomeadamente nas seguintes áreas
promoção de ações necessàrias ao
recrutamento seleção e orientação
profissional dos trabáhadores resolução
licenciatura em
de problemas de adaptação e Psicologia - Inscrição
readaptação social dos indl\'iduos, grupos
na 01dem dos
ou
comunidades,
deteção
de
Psicólogos
necessidades de comunidade educativa,
com ofim de propor a rea•ização de ações
de prevenção e medidas adequadas,
designadamente em casos de insucesso
escolar Identificação de necessidades de
ocupaçao de tempos livres. p1omovendo
e apoiando atividades de indole cultural.
educativa e recreativa.
Técnico Superior Recursos Humanos·
Promove as ações respeitantes a
movimentação e gestão do pessoal. a fim
de possibilitar uma correia afetação dos
recursos humanos existentes, com as
necessidades de cada sE!iViço; define os
perfis mais a'.lequados a cada cargo ou
função, per forma a adequar o funciOllârio
à função e dai obter ganhos de
rentabilidade; afere da necessidade de
formação prof1Ssional, avaliando as
exigências impostas a cada ser;iço e os
val01es
humanos
disponive<s,
Licenciatura Gestão
promovendo as necessãrias adaptações
de Recurs06
e ações de formação: promove as ações
Humanos
necessarias ao recrutamento de pessoal
definindo perfis. métodos e cntenos de
seleção assegura o normal decurso do
procedimento necessârio à progressão e
promoção nas categonas e carreiras.
assegura a adequação com as normas
le<Jais vigentes, os processos de
contratação ou recrutamento de pessoal.
promovendo o n01mal decurso dos
processos: aiere dos mêlOdos de
condução de pessoal. promovendo ações
internas desbnadas a rentabilizar e
humanizar os recursos humanos '-------~
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d~JlOlliveís
preconiza e pr()(ll)Ve
retiniões tendentes a aooçao dos
metodos de avaliação de pessoal mais
c00<:retos e mais adequados acada cargo
ou função: assegura uma correta gestão
de confü!Os Internos e promove a sua
resolucào
Tknico
Superior
Relações
tntemaçionais • ~er funções de
esl~do conceção e adaptação de
melOôos e processos cient1fico.léc~
executadas
com
autonomia
e
responsabilidade. tendo em vista infomiar
a dec1slio super10r. requerendo formação
na ârea das relações ln temaciona1s
des1gnéldamente nos seguintes domínios
de a1Jv1dade: Recolha de informações
sob<e a realidade pol 1bca económica e
cu!turai dos diferentes pa1ses e regiões
1
com os QUais o mun.c•po IT'aitem Licell(talura Re ar;ôes
ln:emacionas
re'ações e atualizaçao das mesmas.
estudo e!abotação de p.yeceies e
apresentação de proposras de aiuar;ão
sobre o tipo de assuntos relabvos a esses
países ou regiões; acompanhamento dos
processos relativos à paiticipaçao do
município em organismos e reuniões
internacionais de natureza poli:ica
econ6mica e cultural. acompanhamento
do fliílCIOll<rr.ento de outras organiiar;óes
a que o município não pefteflÇa mas cuia
a11vtdade lenha l!lleresse
Tknico Superior Relaçõts Públicas •
Planeia, elabora. ollJaniza e conl/Ola
aç04ls de comunicação par a estabelecer.
manter e aperfeiçoar o conhec•menlo Licenciatura Relações
mlituo entre entidades ou grupos e o
Publicas
piibhco com que estes estejam direta ou
ind11etamen:e refaciona<los p.y11C1pa em
..n... de carater cro!ooolar
Tecnico Superior Serviço Social •
Colabotação na resolução de p•oblemas
de adaptaçao e readaplaçao social dos
1nd1viduos, grupos ou comunidades,
provocados por causas de ordem social.
f1sica ou psicológica. através da
mobihzaçào de recursos internos e
externos utilizando o estudo, a
1n1e;pretação e o d1agn6islico em relações
profissionais .noividuaizadas de giupos
ou de comunidade deleção de
necessidade dos íno vidoos grupos e
comunidades estudo coniuntamen!e
com os ind1Vj(juos das soluções
poss1ves do seti problema taís como a
descoberta do equipamento social de que
podem dispor. posslbHidade de
estabelecer contactos com serviços
sociais, obras de beneflo6ncla e
ernpregadores; cotailoraçâo na resolução
dos seus problemas fomentalldo uma Lcenc•atur a Se"' ço
decisão responsavel aiuda os 1nd!viduos
Socai
a ui. z;ir o grupo a que penencem pa-a o
seu propno desenv<:l'<vnenlO ooentandoos pata a realização de urna açao u~I a
sociedade. pondo em execução
programas que cooespondem aos seus
interesses; auxi!t0 das famihas ou outros
grupos a resolverem os seus prôpnos
problemas. lan1o quanto posslvel auavés
dos seus praprios meios e a
aproveilarem os benefic1os qoJe os
diierentes seNiços lhe o'erecern tomada
de cooscência das ~ecessidades geréls
de uma comunidade e partic1paçao na
criação de SE!\'IÇOS propnos paia as
resolver em colaboração com as
enlidades
administrativas
que
1epresentam os vários grupos. de modo a
cootrlbUir para a humaniza;ao das
estruturas e dos quadros sociais
rea~zacào de estodos de caráter social e
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reuniões de elementos para estudos
imetdisc1plinares; realização de trabalhos
de investigação, em ordem ao
aperfeiçoamento dos metodos e técnicas
profissionais, aphcação de processos de
atuação. tais como entrevistas
mobilização dos recursos da comunidade
pmspeção social, dinamização de
poteooalídades a nivel Individual
intetoessoal e interQrupal
Técnico Superior de Turismo· Realizar
estudos e outros trabalhos conducentes â
definição e concretização das politicas do
município na área de Turismo; recolher.
liatar e difundir toda a informação turisbca
necessaria ao serviço em que estâ
Integrado: planear, organizar e cootrolar
ações de promoção tunstlca: parlicipar
em ações de inspeção e licenetamento de
estabelecimentos de restauração e
bebi<las: emitir pareceres com vista ao
liceociamento de unidades hoteleiras ou
de turismo no espaço rural: coordenar e
superintender a alividade de outros
profissionais do setor, se de tal for
incumbido. Org;wiízação de llventos e
projetos de na1ureza anisllCa, anlllise e
prestação de informação de interesse
turistice: elaboração de propostas de
textos
turistices;
mediante
o
levantamento
de
conteudos
e
investigação bibliogràfica, elaboração de
estudos e relalorios no àmbito do
ptaneafll(!nto municipal, relacionados
cCi'Tl a sua area de intervenção: proposta
de medidas e estratégias tendentes à boa
exec1.-J10 de occietos.
Chefe de Serviços Administração
Escolar· Participar no conselho
administrativo e, na dependência da
direção execubVa da escola. coordenar
toda a atividade adminisllativa nas area
de gestão de recursos humanos, da
gestão financeira patrimonial e de
aquisições. da gestão do expediente e
arquivo. bem como do atendimento e
informação aos alunos encarregados de
educação, pessoal docente e não docente
e a outros utentes da escola. Dirigir e
orientar o pessoal afeto ao serviço
administrativo no exercício diario das
suas tarefas; Exercer todas as
competências delegadas pela direção
executiva: P1cpor as IT'edldas tendentes à
modernização eeficiência dos serviços de
apoio administrativo: Preparar esubmeter
a despacho dos orgaos de administração
e gestão competentes todos os assuntos
respeitantes ao funcionamento da escola,
Assegurar a elaboração do p<ojeto de
0<çamento de acordo com as linhas
traçadas peta direção executiva
Coordenar, de acocdo com as orientações
do conselho administrativo, a elaboração
do relatório de conta de Qerência
Coordenador Técnico
Coordena,
ooenta e supervisiona as atividades
desenvolvidas
numa
secção
administrativa, des1gnad~ente as
relativas as áreas de pessoal,
cootabitldade, expediente. patrnnónio, e
aprovisionament<>. e outras de apoio
ms!rumental à administraçã:> distribui o
trabalho pelos funcionaiios que lhe estão
afetos. emite diretivas e crienta a
ex-ecução das tarefas; assegura a gestão
corrente
dos
seus
serviços,
equaciooando a problemâbca do pessoal,
designadamente em termos de carências
de recursos humanos, necessidades de
foonaçào e progressão nas respetivas
carreiras: afere ainda as necessidades de

Licenciatura Turismo
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rreios materia s 1od1spensavecs ao
funcicJnamento da secção ttganiza os
processos referentes à sua àrea de
competências
lnf0tma-os,
emite
pareceres e minuta o expediente: alei1de
e esclarece os funcionários. bem como
pessoas do exterior sobre questões
especificas da sua vertente de atuação.
conllola a assiduidade dos func10N11,os
Aferidor de Pesos e Medidas • Elabofa
flCllaS e prepara elementos re a~vos a
cobré11Ças. regula e afina 1ns1111mentos
óocos de precisão mecán1cos. elétncos ou
ópt1coo monta os instrumentos a afeiir
num banco de ensaio apropriado, efetua
a sua ligação aos sistemas transmissores
de movimento, aos condutores elétncos
ou as llJbagens adequadas aciona.os
segundo tMl1 regime espeoficado, e
C<lmpara os resultados oblldos com os de
um mstrumento pad•ao Acooa parafusos 12 •Ano Escolaridade
e oullos disposrtivos de regulaçào para
• CAP Adequado
que func!Ollem denuo das toleràncias
presentas. repetindo as operações pova
os demais reg1mes de funcionamento:
envia para reparação os instrumentos não
suscetivei$ de afinação indicando as
deficiências encontradas procede ao
regisw dos elen".entos de ldenbfic4çao
dos apare'hos e dos resu .tados ob:idos
nos ensaios efetuadcl5 executa a tarefa
de carater 0<9anizaiivo e processual no
âmbito da suaabvldade.
Assistente de Ação Educativa
Incumbe
genericamente,
no
desenvolvimento do projeto educallvo da
escola. o exeicício de funções de apoio a
a'unos. doceqtes e encarregailos de
educação enlle e duranie as ab>idades
letivas. assegurando urna estreita
colaboração no processo educabvo
CO<npelll\do.lhe.
nomeadamente
desempenhar as seguintes funções.
p<VllCipar em ações que v1Sem o
desenvolvimento pessoal e civ1co de
crianças e iovens e favoreçam um
cresamento sauaavel. exercer tarefas de 12 • '"~º Escola.-1dade
+ Fonnação
apooo a atividade docente de ~
adequada
cuniculov e de enr quecimenio do
curriculo
exercer
tarefas
de
enquadramento e acompanhamenlO de
cnanças e jovens, nomeadamenle no
amb110 da arumaçao soclo-educaúva e de
apoio â famiJia· cooperar com os serviQos
espeetalizados de apoio sóeto.educativo:
prestar apoio especifico a cnanças e
iovens portadores de deficléroa.
colal>tltov no despiste de Situações de
11SCO SOC<al. inlemas e edemas que
ponham em causa o bem-estar de
cnanças eJovens e da escola
Assistente Administrativo • Oesen•olve
funções. que se enquadram em d1re11vas
gerais dos dingentes e chefias, de
expedente,
a.'QU'VO
secretaria
contab1 idade-processamento pessoal e
aprov· SIOllanenlo eeoonomalo, tendo em
;osla assegura· o funaonamento dos
ótgllos 'ncU"rbidcls da prestação de bens
Ensino Sec\Jndano
e sefVIÇOS e•ecuta predomnantemente
as seguintes tarefas assegura a
transmissão da romunicação entre os
vànos órgãos e entre estes e os
paruculares. allaVés do registo redaçii>.
classific~ e arquivo de e•ped·e•lle e
outras foonas de comunic~. assegura
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trabalhos de prooe>samento de texto;
trata informação. recolheooo e efetuando
tratamentos estat1sticos elementares e
elaborando mapas, quando ou utilizando
qualquer oulfa forma de transmissão
eficaz dos dados existentes: recolhe.
examina. confere e procede á
escri~Jraçáo de dados relativos as
transações financeiras e oonlabílisticas,
podendo assegurar a mov1menlação de
fundo de maneio: recolhe, exarlllna e
confere elementos constantes dos
processos, anotando faltas ou anomalias
e providenciando pela sua correção e
andamento. através de ofícios.
informações ou notas, em confoonidade
com a legislaçao existente: organiza,
calcula e desenvolve os processos
relativos à situação de pessoal e à
aquisição e ou manutenção de matllfial,
equipamento, 1nslatações ou serviços;
participa, quando for caso disso. em
operações de lançamento.
Assistente de Administração Escolar .
Recolher, examinar. conferir e proceder à
escrituração de dados relativos as
transações financeiras e de operações
çontab1listicas, Assegurar o movimento
do fundo de maneio: Org<ruzar e manter
atualizados os processos relauvos a
situação do pessoal docente e não
docente,
designadamente
o
process~ento
dos vencimentos e
registos de assiduidade; Organizar e
manter
atuailzado o
inventâlio
patrimonial. bem como adotar medidas
que visem aconservação das instalações.
material e equipamentos; Desenvolver os
procedimentos da aquisição de matenal e
equipamento
necessários
ao
funcionamento das diversas âreas de
atividade óa escola; Assegurar o
tratamento e divulgação da informação
emre os vários orgãcs e entre estes a
comunidade escolar ou outros: Orgaoizar
e manter atualizados os processos
relativos â gestão dos alunos; Preparar,
apoiat e secretanar reuniões dos orgãos
de gestão e ad'llinistração, ou outras. e
elaborar as respetivas atas, se
necessário.

Ensino Secundar10

Assistente de Arqueólogo
Ao
assistente de arqueólogo compete,
genericamente, executar e fiscalizar em
campo e em laboratót10, trabalhos
especificos no àmb1to da arqueologia, sob
a
orientação
de
arqueôlogo,
nomeadamente a prospeção:
a
escavação, o levantamento de estruturas
e espólios, o levantamento topográfico e
outros considerados necessârios ou
relevantes para a investJgação e a 12.' Ano Escolaridade
• CAP Adequado
conservação dos bens arqueológicos,
operar com màquinas e equipamento
necessário à realização das tarefas
específrcas das missões arqueológicas
nomeadamente equipamento fotografico,
de topografia, geradores. mot01es e
outros, zelando pela sua conservação
participar em atividades de estudo.
conservação, valorizaçoo e divulgação do
patnmônio arqueológico.
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Al/AC ·Proceder à manuteflÇão de
s1slemas de AVAC, manutenção de
sistemas de ventilação manutenção de
caldeiras, programaçao de sistemas de
aquecimento e manutenção de sistemas

12 •Ano Escolandade
~ CAP Adequaoo ou

3 anos de
Expenênc1a
Q:irnorovada

o

o

2

o

o

o o

o o

o

o

o

Conselhtiro de Consumo • Atendei e
mfonnar os CO<ISUll\idotes sobfe Qlle$tões
relacionadas com o consumo e so«Ye os
seus d11e1tos e modo de exercício:
Receber e analisar as reclamações dos
consumidores procedendo a mediação
cios respetivos conflitos de consumo ou.
caso esta não seja viável, encaminhar a
resolução desses oonft.tos para as
enbdades competentes
PesqulSéll'
arialosar e se.eoonar a doeuwenlaÇão 12 •Aro Escojandade
- CAº Adequado
necessaia
ao lott1ECJmeoto da
informaçAo objetiva e atua11zada no
dom1nio do COOSJITIO lnvenfar;<Jr e
analisar os recursos concelhios.
deslgnad<rnente em matéfla de estrutura
do mercado, do consumo e de
orgarnzaçôes
soc10-econ6m1eas ,
Promover e orga111zar. a ni>el local ações
de sens•bokzação e de mtonnação sobfe a
temàLCa do coosumo e da proteção dos
d retos dos coosumidores

1
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o

o

o

1

o

o

o

o

o

Desenhador • Executa.- e ou compor
maquetas. desenhos. mapas, cartas ou
grâficos relativos ã atea de atividade dos
serviços a partir de elementos que lhe são
fornecidos e segundo normas técnicas
especificas e, bem assim, executar as
correspondenles <Wtes liiiais executatrélbalhos de pomieoo11zação em orqe1os
de coostrução
e arquitetura executar 12-•Ano Escolandade
desenhos CartcgráflCOS de espaços
•CAP Adequado
exteriores, dedicados ou não a
construção civil e zonas ve<des, e bem
assim, de planos de enquadramento
orbano-paisagistico; executar desenhos
de plantas ce implantação topográfica de
espaços extenoces executa.- a 3'npi41Jfào
e redação de desenhos, efe11;a.- o calculo
de duneiisôes, superf'ICleS, votumes e
ouuos fatores não espec1t'(ados
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1
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Desenhador de Arqueologia • Ao
desenhador de arqueologia incumbe,
genencamente, executar no campo e em
gabinete desenhos de planos e alçados
cortes
estratigrâficos. perspebvas
mapas graficos e outros. segundo
esboços
e
espec 'icar;ões
co~ementares. UIJ•zando matena s e
equipamentos adequados à função,
executar todas as tarefas inerentes ao
desenho de espolio de naloreza
arqueológica, apllCalldO técnicas e
metodos propnos: wlaborar na realizir,ão
de exposições. executando tarefas
inerentes a sua formação especifica
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Guia lntêrprete • Apoio log1s•ico nas
relações intema::ionas e.<:1$1enles 0011
cidades 9erm111adas com esta Cidade de
Viana cio Castelo. acompanhamento de 12.º Ano Escolaridade
v1s1tanles estrangeiros conv1dad0$ pelo
+ CAP Adequado
Municipio de Viana do Castelo,
interp<etação e conservação com
cidadãos estrangeiros qoe contactem a
~ara Mooicipal
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l umlnulor de Cena
Monlagem
afinação e operação da Dum.nação
necessana aos Eventos P<O!Jfamados
(1nckmdo ensaios e espetâculos)
M~uteoçao dos equipamentos de
llumonaçãi Anâ11se de nders te<:mcos e 12.• Ano Escolaridade
•for~ão
respetiva adaptação ao espaço
Adequada
Colaboração na real1zaçao das tarefas da
res1ante equipa dando primazia a sua
area runc1ona1. Contribuir para o bom
funcaonamento do Teatro. Colaboração
com a Direção Té(nica na sua ârea
especifica

o

Medidor Orçamentlsta • Analisa as
d1veisas componentes do p1ojeto, as
memorias desctitlvas e os cadernos de
encargos, Efetua medições e determina
as quantidades de matenas, de mão-de·
obra e de sert1ços ne<:essanos ut111ZB11do
os seus conllec'11enlo$ de desenho dos 12 ºAno Escolaridade
~er1ais e dos processos e metodos de
•CAP Adequado
execuç.1o de oblas Calcula os valores
globais
ulJf•zando. nomeadil1le!lle
labelas de pteços Org;1niza os
orçalT'entos e ondlca os ma:enais a
emp<eg<r nas ope1ações a efe:Ua'
PfOYldenaa no sentido de maitei as
tabelas de preais atualizadas

o

Solicitador- Exerce funções de rarureza
execut. va de a!)fteaçàl lécn-ca. eXJQ ndo
connec1mentos
tecn.cos,
leóncos
piátlcos obtidos através de um curso
academico
ou
té<:ntCo-pio~ssooal
adequado designadamenle. represlffita a
Câmara Municipal nos mais diversos bpos
de negócios 1u11dÍCO$, desde que
dev damente mandatado preparando
documentação com vista a gar~tir a
segurança desses negócios: Aconselha a Curso de Solic ta<lona
Câmara Municipal sobre o modo como se
deve proceder corretamente perante a lei.
isto e por exemplo da conselhos
relacionados com aat1v1dade empresarial
designadamente no que se refere à
constitu!Ç!o de sociedades. contratos.
etc : Aconselha tambem sollfe obllgaoyões
flse.11& e respebvo cumprimento, bem
como da assistência em q.ieslões de
Pl'Opnedade honrontal adm.n•straçao de
bens e mqud1~al0

o

Técnico de Palco· Onenta a ptepa<Çâo
e mtidanças
das cenas em
reiwesenlações teatra.s. de dança ou de
moS1Ca monta-as oo dir.ge a sua
mon1agern: estuda o roteltll do
espe1aculo 0011:nbu1 para aconceçao de
cenatlOS monta corunas de cflfla da
10$tru;ões ao carpinle rode cera sollfe a
construção de cemlr1os, planos tefas e
ouuos e1ementos monta ou orienta a 12 •Ano Escolaridade
mont~em das cenas e da indicações
+Fonnação
para as mudanças a efetuilr em cada alo.
Adequada
Mont~em
e
manutenção
de
equipamentos de som luz e v1deo;
Operação de movimentos céntCOs e
coordenar
operações de palco,
Adaptação ao Espaço e montagem de
layoutscenograficos Garantir as cargas e
descargas dos equipamentos, sempre
que necessâlt0: Operação de luz, som e
v1deo.
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Tknlco Profissional ·Executa, a parnr

de 01ientações e instruções J)ledsas e no
àmb1to de atividade dos serviços,
trabalhos de apoio ao pessoal dirigente,
técnico
superiOI
e
técnico,
nomeadamente nas áreas de conceção,
adoção e apicação de métodos e
processos têcn~nl1ficos Colabofa
na realilação de estudos e pareceres de
carilter léatico, Exf!Cllta IJabalhos de
daMogralia e composição em mllquinas 12.• Ano ESOOlaridade
-Formação
de escte'ler e!eironicas, recebe, atende e
Adequada
enc;wninha o publico utente dos serviços,
piestando
os
esclarecimentos
necessârios. de acordo com orientações
fornecidas: Assegura a hgaçào a redes de
comunicações e bases de dados.
ublizCJldo os meos adequados,
prelerenciahien1e telex teieroPoa e
equ•panento de natureza 1n!01màlx:a;
Procede
a
r11<crolilmagem
de
docurrentos
Técnico Profissional dt AnlmaçJo
Cultural· Desenvolve atividades de apooo
no âmbito da dinamização comuni1!Jf1a,
OIQanização de ações culturais,
1nvestigaçao e documentação Mais
espec·ficane~te podera oolabOlar com as
colellV<lades cutruras e recreêllNas com
grupos de tealro, nomeadameite ao nivel
da encenação, confeção de cenl!llOS e
figurinos
proceder
a
re00ha,
levantamento, inventariação de diversas
fontes culturais. promover a organização
de exposições e apoiar na elaboração de
suportes documentais.
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12.' AllO Eseolwldade
+ CAP Adequado

Tecnico Profissional de Annmçilo
Onportiva • Promo;e e ~néJITllla a
0<ganização ce '"'ºª vas de cará:er
desportr,o com '/!Sta a relas fazer
participar a co1111Jnidade em que se
Insere Desenvolve tateias conducentes â
e~ecuçào
de planos desportivos
superiormente definidos. aqui se Incluindo
a conoeçoo e ptaniíicação de atividades:
12.º Ano Escolandade
elaboração dos respetivos regulamentos
+CAP Adequado
e d»i1lgaçao nomeadamente através do
conta'.o com escolas associações e
fundações e presta apoio a conetetaação
das mesmas, elabora pareceres e faz
relatólios sobre aovidades desenvolvidas
pode ser incumbido de c00<denar a
auv1dade de ootros profissionais no
exercicio de tareias relacionadas com a
sua especialidade.
Têcnico Profission1I de Atquivo •
Incumbe gene:icamente real12ar iarelas
relaooradas com a gestão de
documentos
o
controlo
das
111corpora;ões o registo, a cotação. o
averbamento de reg.slos, a descrição de
documentos, o acondicionamento de
documentos, o empreshmo a pesquisa
documental, a emissão do certidões. a
produção editorial e a aplleaçOO de
normas de funcioo<rnento de arquivos, de
ilOOldo com metodos e procedimentos

"'
i o

~ 1.º ano de escolandade

e curso de t8Cf\ico
adjunlo ce arquNO
(innisllado pela BAl))
1• ano de ~olandadr
e curso de tecnico
profissional de arquivo
(ministrado pela BAD)
12.• ano de
escolandacle curso
proliss!Onal de tecnico
de arqur.o - nr,el Ili •
CAP Adequado
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Técnico Profissional de Biblioteca e
Documentação - Realizai tarefas
relacionadas com a aquisição. o regtSto. a
catalogação,
a
cotaçao.
o
armazenamento
de
espêcies
documentais. a gestão de catalogos. os
serviços de atendimento. de empréstimo
e de pesquisa bibhografica, assim como a
preparação de de instrumentos de
difusão.
aplicando
normas
de
funcionamento de bibliotecas e serviços
de documentação de acordo com
mêtoôos e procedimentos previamente
estabetecídos.

Técnico Profissional de Construção
Civil • ldenttfica o projeto. o caderno de
encargos e o plano de trabalho de obra,
fiscaliza e acompanha ob(as municipais,
quer por empreitadas, quer por
administraçao d1recta: efetua tarefas de
caráter tecnico de estudo e conceção de
prOjetos, tendo em atenção a constituição
teológica dos terrenos e compo'1amentos
do solo: elabora cadernos de encargos,
normas de execução e especificações
dos matenais: organiza. programa edirige
os estaleíros. prepara elementos de
comunicação â obra e as fases de
trabalho, analisa e avalia os custos de
maõ-de-obra materiais, fazendo o
controlo orçamental

11.° ano de escolaridad<
ecurso de técnico
adjunto de biblioteca e
documentação (curso
ministrado peta BAO):
1 t .•ano de escotaridadE
e curso de técnico
profissional de bibliotec<
e documentação (curso
ministrado pela BAD):
12.' ano de escolaridade
• curso profissional de
técl1ico de biblioteca e
doolmentaçào. nível Ili
• CAP Aôe<tuado
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12 •Ano Escolaiidade
+CAP Adequado

Técnico Profissional Gestão do
Ambiente · Estuda, concebe. prepara e
orienta a execução de trabalhos que
visam a utilização multipla e sustentada
dos recursos florestais e a proteção das
florestas,
coniribuindo
para
o
desenvolvimento eoonómico do mundo
rural. Tem em conta as potencialidades
produtivas da ftoresta, bem como a
gestão dos recursos faunist1cos, as
influências da floresta no ambiente, o
desenvolvimento rural e o ordenamento e
planeamento do territóno. Define foonas
de prot1?9er e fomentar a wda selvagem,
ev~ando a extinção de animais e de
plantas em via óe extinção. Determina
medidas adequadas de proteção dos
povoamentos llorestais contra pragas,
doenças e fogos. 8abora projetos de
ftorestação e reflorestação detenminando
aspetos como o tipo de árvore a plantar, o
12.' Ano Escolaridade
numero de exemplares a sua disposição
• CAP Adequado
no terreno. o espaço aocupar e o tipo de
acesso ao local. Planeia o corte das
árvores, promove a produção e a seleção
de sementes e realiza pesquisas,
procurando melhorar as carateristicas
geneticas das plantas a utilizar na
reflorestação. Identifica e classifica as
dive<sas espécies de arvores. analisando
as suas capacidades de adaptação ao
ambiente. Concebe âfeas norestais que
incluem zonas destinadas ao turismo rural
e ás altvidades recreallvas. Desenvolve
estudos para a preseNação de parques e
reservas naturais, recuperação de õreas
degradadas e avaliação da imp3':tos
ambientais causados pela atividade
humana. Parocipa também em projetos
de florestação urbana, concretamente no
aconselhamento sobre árvores mais
apropriadas para integrarem os espaços
verdes das cidades
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Té<:nlco Profissional Higiene e
Segunnça • Execuçao de tarefas de
aplocaçilo de técrncas e dispositivos de
segurança colaboração NS ações
•11sando a ai<1Çilo de attudes e
comportamentos de segurança por parte
dos trabahadoles muoopais. e a aoo;ao
12 •Ano ESCOlalldade
ou aquisição de meios de proteção
•CAP Adeqllado
•ndlltdllal ou aHi~'ª execvçã:> de
levanlMienloS e colaboração no estudo e
deteçà:> das condições de flig,ene e
segU<ança dos diferentes locais de
trabalho, procedendo â Olgamzação e ao
carregamento inf0<mâbco dos dad<ls
corresoondentes.
Técnico ProflHlonal Museografia
Efe1u<i lrabalflos de tratamento e
conservação do espolio museografico e
colabora na l!'()ntagem de 8l<posiQões; 12 • Ano Escolaridade
faz por •eies o atendimen10 ao público;
• CAP Adequado
executa ecolabora em todos os llabalhos
de
museogra'ia
supenonnerte
obn.ficados
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Tknico

Profissiona l de Pintura
Oecoretiva
Procede a pesqu·sas
histonco-foonais
dos
modelos
dEcorauvos mais marcanles nas vanas
culturas. Visualização • textos· esboços
desenho rigoroso • trabalho final de
apresentação do ornato: prqeto de 12.• Ano Escolaodade
composição orçamental. conceção
+Formaçao
grafica. design visual: desenho técnico,
Adequada
fotografia. maQueta No projeto tem em
cons :deração fatores de ordem
sooolog1ca económica tecnica iurldica e
estebca . Tem emcorSlderaçãoos fatores
externos e •ntemos que por vezes
cooveigem num projelO
Ttcnico de Som ·Mont<l!lem eoperação
do som e vldeo nec;ess<n> aG'S Eventos
programados (1nclu•ndo eoisaios e
espelaculosJ;
Manutenção
dos
equipamentos de som e v1deo; Anatise de
riders 1écn1cos e respetiva adaptaçao ao 12 •Ano Escolandade
• Fomiação
espaço; Colaboração na realização das
Adequada
tarefas da reslanle equipa. dando
primazia a sua área funcional; Conllibuir
para o bom funcionamento do Teatro;
Colab0<ação com a Dreção l écmca na
s~a ârea es"""1fica.
Técnico
Profissional
Telecomunicaç6es . Procede à recolha,
tratamer.to e geslão da 11tormaçae>
Explora. mantêm e faz a gestão das redes
e stStemas de comun.cações de apoo a
Divisão de Segurança e Proteção Civil
Presta apoio as operações de segurança
e emergência. nomeadamente ao n1Vel da
informação de caráter tecnico e
operacional Assegura a coordenação e o
apoio log1slk:o as opeiações de
segurança, sOC01ro e assistência; Faz o
tralamenlo lnf0<mâtico da gestão de
ocorrências e do atendimento público, 12 °Ano Escolaridade
·Formação
recebendo ou emitindo. através de
Adequada oo CAP
sistemas manuais ou automatcos de
Adequado
s11PMe de voz •magem ou dados
Assegura
o
acompanhamento
pennanerte da situação do rruOJC·pio
recclltendo as tnfonnações de Cõ"a.o.er
C>pefacional e encam11har os oedldos de
apoio
solicitados
Poss1bilíta
a
mobtlização rllp>da e eficaz do pessoal e
meios disponiveis â direção coordenada
das operações de socorro. Executa as
demais tarefas que suportam o
funcionamento
do
Setof
de
Telecomunicações de Emergência,
Coordenacão e Conlrole
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Tesoureiro· Funções de chefia técnica e
administrativa de tesouraria por CtJjos
resultados é responsável. Realiza
atividades de programação e organização
do trabalho do pessoal que coordena,
segundo orientações e diretivas
superiores. Coordena os trabalhos de
tesourana,
cabendo-lhe
a
respoosabilidade dos valeres que lhe
estão confiados efetuando todo o
movimento de liquidação de despesas e
coorança de receitas para o que p<ooede
a
levantamentos
e depósitos.
cooferénc1as registos e pagamentos ou
receti.mentos em che<1ue ou numeràrio.
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Ensino Secundário

Topógrafo
Efetua levantamentos
topográficos, sob a onentação do
engenheiro geógrafo tendo em vista a
elaboração de plantas. cartas e mapas
que se desnnam a preparação e
orientação de trabalhos de engenharia ou
para owos fins; efetua levantamentos
topogrãficos, apoiando-se normalmente
em vértices geodésicos existenies:
determina rigorosamente a posição
relativa de pontos notáveis de
determinada zona de superflcie terrestre,
cujas coordenadas e cotas obtém por
triangulaç~o. tnlateração, poligonaçâo,
interseções direta e inversa. nivelamente,
0
processos grâícos ou outros; regula e 12. Ano Escolaodade
... CAP Adequado
utlilza os msllumentos de observação,
tais como laqu1metros. leodólitos. mveis,
esládias, te!ur6metros. ele., procede a
cálculos sobre os elementos colhidos no
campo: procede á implootação no terreno
de pontos de refeténc1a parn
determinadas construções. traça esboços
e desenhos e elabora retatôrios das
operações efetuadas; pode dedicar-se.
consoante a sua qualificação. a uma
campo de topografia aplicada. como a
hidrografia. a ductografia. a imbegrafia. a
minerologia ou a aerodromografia. e ser
designado em conformidade como perito
geómetra ou agrimensor.
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Fiscal Municipal · Fiscaliza e faz cumprir
os regulamentos posturas municipais e
dema;s dis~rtivos legais relativos a
àreas de ocupação da via pública
publicidade. trânsito. obras particutares,
abertura
e
funcionamento
de
estabelecimentoo
comerciais
ou
12.°Ano
industriaJs, preseNação do ambiente Escolaridade/ Nlvel Ili
natural. deposição, remoção, lranspo<te, adequooo. Curso de
tratamento e destino final dos residuos formação ministrado
pelo CEFA
sólidos. publicos, domésticos e
comerciais. preservação do patnmomo.
segurança no trabalho e fiscalização
p<eventiva
do
lerritório:
presta
informações sobre situações de facto com
vista à instrução de processo municipais
nas areas da sua atuayáo especriica.

Encarregado Geral • Exerce funções de
coordenação e supervisão dos S81V1ços
afetos aos dlVetSOS encarregados.
elabora
relalóoos
peo6d1cos.
designadamenle sobre o grau de
e~ecução das atividades que são da sua
responsabll1dade em alliculação com o
plano de atividades: E 1esponsavel pelo
pi.lneanento e wordenação de todas as
obra$ eleruadas pC< aomniwação
Elabora iMda rEla:Õf>OS pe116dcos e
sislemall(OS sobre o estado de
cons81Vação do patnmonlO rnuniC1p<i
cons1ru1do: parbc1pa na nolação do
pessoal operârio do respetivo setor:
Propõe a aqu1s1ção de mâquinas e
equipamentos necessarlos e adequados
ao ef>e,ente e eficaz func1or>amento do
respe11vo setor
sendo lambem
respo11Sàvel pela sua manuteiição;
Coordena as propostas dos encarregados
soble a COfl~alação do pessoal
necessà"Jo aos vanos seNiços sob a sua
resoonsabôlldade
Encarregado
Exerce !unções de
supervisao de um grupo de operàrios, no
min11no de 10 t responsável pela
afetação
dos
f1Jnc1011ânos
que
supervisiona as dife'l!ntes obras em
execução ooon:teoanOO-Os ro exercioo
d3$ suas ®'tidades Recebe dos
responsave1s pelas equipas de traba ho
as requisições de rna1enal. assina-as e
leva-as ao conhecimento do respetivo
supenor h1efarqu1co, que decidira em
oonlormidade. Reune-se penodicamenle
com o seu supenor hier~quico. ao qual
da conhecimemo do andamento das
obras e de quatSquer defic ências ou
orregulandades pla!leanoo com este o
lrabalho a e'etuar e recebendo deste as
d&relrizes qoo devem orien1ar o lrabalho
Desloca-se as obras q1ie lhe estão
adstnlas. obswando o seu andéltnei1to e
providenciando a resolução de qualquer
problema
Poderá
eventualmenle .
sugerir, quando pra tal for sol>eitado. a
contratação de mào-deo()bra espec1f1ea
bem como pioceder a inventariação das
faltas e entradas de serviço oo pessoal.
reg1s1ar e calendanzar os pedodOs ce
féfias. com vista a assegurar o bom
funcionamento das obras em execução.
p~ipando e descrevendo aclden1es de
trabalho e propoodo a nomeaçào de um
responsável para o substituir na sua
ausência.
Enc1rregado de Pessoal Auxlllar •
Contlola e COOfdena as tarefas exercidas
pelos lrabalhadores que 1n!egram as
carTeiras e categooas dos asS1S!entes
operact00as dislr1oor>do tarefas e
zelando pelo C11mpr1memo das normas de
servico.
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Encarregado de Pessoal Au~íliar de
ação educativa · Ao encarrega:lo de
pessoal auxiliar de ação educativa
compete geneticamente coordenar e
supervisionar as tarefas do pessoal que
está sob a sua dependência hierárquica
Ao encarregado de pessoal auxiliar de
ação
educativa
compete
predominantemente: Orientar, eoo<denar
e supervisionar o trabalho do pessoal
citado: Colaborar com os órgãos de
gestao na elabOJa;ào da d1stribuiçao de
serviço per aquele pessoal; Controlar a
assiduidade do pessoal a seu cargo e
elaborar o plano de férias. a submeter ~
aprovação dos ocgãos de gestão: Atende<
e apreoar re<:lamações ou sugestões
sobfe o serviço prestado, propondo
soluções.
Comunicar
infrações
disciplinares do pessoal a seu cargo
Requisitar ao armazem e fomew
ma1enal de limpeza, de primeiros
socorros e de uso corrente nas aulas
Comunicar estragos ou exl!avios de
matenal e equipamento: Afixar e divulgar
coovocatorias. avisos. ordens de serviço,
pautas, horários, etc. Levantar autos de
noticia ao pessoal auxiliar de ação
educativa relativos
a infrações
disciplinares ve<ificadas

Auxiliar Administrativo • Assegura o
os serviços efetua a
receção e enlfega de expediente e
encomendas: anuncia mensagens.
transmite recados, levanta e depOS1ta
dinheiro ou valores, presta informações
verbais ou tetefómcas, transporta
maqwnas. arngos de escritório e
documentação diversa enlfe gabinetes;
assegura a vigilância de instalações e
acompanha os visitantes aos loca1s
pretendidos: estampitha correspondência,
opera com elevadores de cOJnando
manual: quando for caso disso. procede à
venda de senha para utilização das
instalações providencia pelas <Xlndições
de asseio, limpeza e conservação de
portarias e verifica as condições de
segurança antes de se proceder ao seu
encerramento.
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Tem0< Inteiro
Auxiliar Ação Educativa. Participar com
os docentes no acompanhamento das
cnanças e dos jovens durante o penedo
de funcionamento da escola. com vista a
assegurar um bom ambiente educahvo:
Exercer tarefas de a1endimento e
encaminhamento de utilizadores da
escola e controlar entradas e saídas da
escola Cooperar nas atividades que
visem a segurança de crianças e jovens
na escola; Providenciar a limpeza,
arrvmação. conservação e boa utilização
das instalações, bem como do material e
equipamento d1dâtico e 1nformá1ico
necessario ao dest!nvolvimento do
processo educativo: Exercer tareias de
apoio aos sef'l1ços de ação social escolar:
Prestar apoio e assisténçia em situações
de primeiros socorros e, em caso de
necessidade, acompanhar a criança ou o
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al~no a U111dades de prestaçao ee
cuidados de saii<re. Estatielecer ligações
lelefomcas e prestar ;nformações;
Receber e transmitir mensagens; Zelar
pe4a conservação dos equipamentos de
comun.cação; Reproduzir documentos
oom ublização de equ1pamenl0 píQpr10,
asseguraldoainpezae manutençào do

mesmo

Temoo Parcial

e e'etuando pequenas

reparações ou comUllicando as avaras
venfcadas Assegurar o con~olo de
geslào de s1ocl1s necessános ao
functOllamento da reprografia; Efetuar, no
Interior e exterior tarefas indispensáveis
ao funcionamento dos serv.ços; Exercer,
quando necessario. tarefas de apoio de
modo a perfl\lJI o nonnal func1onamen10
de labofatorios e bibllOlecas escolares
184/2004 de 29 oe Jullo
AulliliM de Serviços Geuis . Assegura
a limpeza e conservação das instalações,
colabora eventualmente nos trabalhos
auxiliares de 1T1011tagem, desmontagem e
conservação de eqvi~entos auxilia a
execuçào de cargas e descargas; realiza
taiefas de arrumação e d•s111buiçã>;
executa outras !areias smiples. na<>
especificadas de cara•er manual e
e•.g ndo principalmente esforço hS1co e
conhecimentos prabcos
Auxiliar Técnico -Assegurar a ligaçào a
redes de comunicações e a base de
dados ubltz~ os meios adequados
p'elerencialmerte telex teiecopja e
eqwpamenlo de natureza lntonnatca·
Executar trabalhos de dablOgrafia e
compcs1ção em computador. receoer
atender e encaminhar o publico utente do
s91Viço, prestando os esclarecimentos
necessários, de acordo com as
orientações fornecidas
Allxffiar Técnico de AVAC- Procede à
rranutenção de sistemas de AVAC
manuteoção de s.stemas de venb'a<;ão
manuterição de caldeiras. piogramação
de
SIS1e<nas
de
aquec;1mento
manulenç<'lo de equipamentos de fno
Bllhetelro • Procede ao arrumo da
coleçào de bilhetes e à en1rega mediante
a pen:eçlio do preço, de bilhetes de
acesso a espectinllos de tsa~o. cinema
ou oull'as onsta'ações mur.cipais ou
outras atrmades recrea1;vas promomas
pelo roonic1)lio; é responsavel pela receita
ate à sua entrega
Bordadeira- faecuta tarefas de risco,
bordado manual e conse~os em peças de
ves:u11110 e !éxLi •ar nomeadamente
peças
regl()llais
Cooliece os ponlos de bordado

essel1(;1almente os

Ca'acteflSIJCoS

e

ceruíteados do Bordado de V1a11a e dos
Traias Regionais, de forma a
salvaguardar o valor patrimonial,
Ê ~az de intervencionat o bordado de
qualquer peça da coleçao do Museu do
~ra;e
preseivando
a gramabea
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Escolô'loade
Úllfl9atoria

Escolaridade
Obrigalõra • 2 aoos
de &peroéncia
Comprovada ou CAP
Adequado

Escolanóaoe
Oonga:or1a

Escotarodade
Ot1119alona • 1 ano
de &pe11El11c.a
Comprovada ou CAP
Adequado

o
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dec01a: vi.esléllea As ioleNenções
serão apenas e de acocdo com parecei
~~ léenica fl.lldame11tadas
Desempenha as demaos tarefas que se
re1act0nem e enquadrem oo âmbito da
sua ca•egona proriss1onal
C1lcetelro

Re-ieste

1

e repara

pavimentos 1uslapondo e assentando
paralelepipedos cubos ou oulros sol1dos
de

pedra.

tais

como

ca~ada

a

portuguesa. granito. basalto.cimento e ou
pedra calcària servindo-se ôe um
·martelo de passeio· (ca1ce1e1ra) ou
camartelo: prepara a ca1Xa, procedendo
ao nivetamento e regulanzaçao do terreno
(detetando

previamente

eventuais

irregularidades). ui! rzando para este
efelO um T oo de uma mangueira da
agJa prepara o !eito.
~

es~halldo

uma

de areia po de petlra ou caltça.

QUe entufa com o maielo dD ohclO,

providencia adrenagem e escoamento de
aguas.

procedendo a deteção de

nascentes ou locas onde a agua se possa
vir a acumular. e assen:a 1uq10 3JS I~
a "fiada da agua· ellCas:ra na <*nofada
as pedras, adaptando uns aos ouros os

Escolandade
Oonga:6r1a

respetivos 1e1tos do talhe (calhamentos) e
percute-as até se negarem ou se
estab·tizarem adequadamente; predispõe
nas calçadas os elementos consti1ulntes
em fiadas-mestras. configurando ângulos
retos. preenche com blocos pela forma
usual refecha as Juntas com areia, caliça
ou outro material; talha pedras para
encéllxes utilizando a marreta adequada
adapta

as

dimensões

dos blocos

utilizados as neoes$1dades da respebva
juslapos•ção.

frillurando-os

por

percussão. segundo os planos mais
co1wen1entes

Ocas ooamen:e POde
exercei outras lunções proced meotos
tarefas ou atrbuições que lhe são

come:.aas oor

despacho$ ou

por

de1ermrnar;ao s~penor
CanalludOf • Exec.ita canal•zar;ões em
edificíos. lllStalações 1ndus~1aos e outrcs
locais, desb~ados ao transporte de agua
ou esgotos. corta e rosca lubos e solda
tubos de chumbo P'ilsbco ferro
~brocimento e materiais afins, executa
redes de d1s~1bu!ÇJ0 de âgua e respeovos
ramil'1ô de l19açao. assenlarido tubagens
e acess61íos necessflrios: executa owos
trabalhos simi'ares ou complemenl(l(es
dos descritos: insuui e supeivisiona no
trabalho dos aprendizes e serventes que
lhe estao afetos
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Escolaridade
Obngatoría e 1 ano
Experiência
Comprovada ou CAP
Adequado

o

/

C111toneiro (Vias llunlclpals) • Executa
cononuamenle os
tra~hos
de
conservação dos pav1ment0$. assegura o
ponlo de escoamento das âguas. lendo
sempre para esse fim de limpar valelas.
desobslruir aquedulos e compor bermas.
re'llOve o pavimento da lama e as
1l'll\llld1ces, conseiva as obl'35 de arte
limpas da le!ra, de •egetação OJ de
quaisque< outros corpos eslranhos. cuida
da COnsE!Vaçâo e lrnpeza dos marcos,
balizas ou quaisquer outros sinais
colocados na via, leva para o local Iodas
as feJJamentas necessánas ao serviço.
consoante o tipo de pavimento em que
trabal~a.
não devendo deixa-las
abandonadas: oos pawnenios de
ll'ilCaC!ane ~tiliza anonho paa bnta
C<lmnllo de mão meta>ico c:erceas para
•áetas. enxada rasa g<ande. enxada rasa
pequena uma foicnha forqwlha
gadanlla para corte de ervas, maço de
madeira pa óe valador. pâs de bico,
pedra de afiar ferramenta. picaretas de pâ
de bico. um par de óculos para britador
lesoura de podar. senote de mão. nos
pavunentos de betuminoso usa. uma ou
mais caldesas escovas de !>8heta de
aço maço de fert0 paa betumrnoso.
marreta de escao:: lhar regador para
emulsão pa retangular, picadeira de dos
bicos. par de óculos de 111dlo espalhador
de betume, colher para alcatrão e fole
para
limpeza
de
pavimenlos.
Ocas.ionalmente pode exercer outras
funções proced1rrentos 11nfas ou
alnbuiçóes que lhe são cometidas, por
despachos oo por determnação supenor
Clrpintei<O de limpos
Executa
traball1os em e\lCalp!O pnhe1ro e
castanho. tola e cãmbala, atraves dos
moldes que lhe são apresentados: analisa
o desenho que lhe é fornecido ou l)l'ocede
ele próprio ao esboço do mesmo, risca a
madelra de acordo com as medidas: serra
e topia as peças. desengrossando·as lixa
e ocla matenal ~slando as peças ,_,ma
p'1!osa. assenta. monta e ao::aba os limpos
nas obras tais como pot1aS IOdapés
j<Tlelas cax lho escadas dtv1 sonas em
madeira. armações de talhados e lall'bos.
prooede a trél!lsformações das peças a
parw de uma estrutura velha para uma
nova. e repara-as. Ocas10nalmente pode
exerce1 outras funções. procedimentos.
tarefas ou atribuições que lhe são
cometdas, por despao::'los ou por
de:.erm"""'ão supenor
CondutOI' de Cilindros • Col>duz e
manobra ollndros ze'a pe'a sua
conservação e manulenção •er1tica e
oomunica as a.1ornahas e~1sten1e

Esrolatídade
Obt'gatona
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Experiência
Cornprovada ou
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Habilitação Carta de
Condução Ade(luada
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Condutor de Mâquinas Pesadn e
Velculos Especiais • Conduz maquinas
pesadas de movimentação de terras ou
gruas ou veculos dest111ados a limpeza
urbatla ou recOÜla de lixo, manobrando
tarrbem sistemas hidrâuhoos ou
Escolanoade
mecárnoos compteme1t<JeS das Ytaturas
Cll:lrgatona e
zela pela cooservação e limpeza das
viaturas, venfica d1ariamen!e os n veis de Habiitação Cond~
Oleo e égua e comunica as ocorrérlc1as Adequada • AOR •
CAM
normais detetadas nas viaturas pode
conduzir outras viaruras ligeiras ou
pesadas. Ocasionalmente pode exercei
outras funções. procedimenlos. tarefas ou
atnbu1ções que lhe sao comei.das. por
des"-"'hos oo oor de'.ermin,.....Y. suoeru
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Costureira· Executa tarefas de corte.
costura a m;iqulna e manualmente.
conse1tos e açabamentos de peças de
vestuario.
nomeadamente
lrajes
regionais. Conhece
as
pcáticas
museológicas de ccnsetvação e restauro
da coleção. de forma a salvaguardar o
valor patrimonial. lntervenciona no
restauro de qualquer peça da coleção,
que implique grMde alteração. apenas e
de acordo com parecer !informação
técnica fundamentadas. Desempenhar as
demais tareias que se 1elactooem e
enquadrem no âmbito da sua categona
profissional.
Coveiro. Procede â abertura e aterro de
sepulluras, ao depósito e ao
levantamento de restos mortais; cuida do
cemiterio que lhe esta d1Stnbuido.

'
Escolaridade
Obrigatória .,. 1 ano
de E.xperiéncia
Comprovada ou CAP
Adequado
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Escolandade
Obrigatoria
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Cozinheiro· Confeciona refeições, doces
e pastelaria; prepara e guarnece p<atos e
travessas, elabOfa ementas de refeições;
Escolaridade
efetua trabalhos de escolha pesagem e Obr1gatolia + Carte!fa
preparação de géneros a confecionar; Profissiooal /1 ano de
oóenta e colabora nos trabalhos de
Experiência
limpeza e arrumo das loiças, utensílios e Comprovada ou CAP
Adequado
equipamento de cozinha; orienta e
eventualmente. colabora na limpeza da
cozinha e zonas anexas
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Eletricista - Instala conserva e repara
circuitos e aparelhagem eletnca, guia
frequentemente a sua atividade po<
desenhos. esquemas ou outras
especificações técnicas, que interpceta;
cumpre com as disposições legais
relativas às instalações de que trata;
instala as maquinas. aparelhos e
equipamentos
eléctrícos,
sonoros,
caloríficos, luminosos ou de força motriz:
determina a posição e instala ó<gaos
eletrícos, tais como os quadros de
distribuição, caixas de fusiveis e de
derivação. contadores, interruptores e
tomadas: dispõe e fixa os condutores ou
corta, dobra e assenta adequadamente
Escolaridade
calhas e tubos metàhcos, plàsticos ou de Obrigatória+ Gaiteira
outra mater1a.colocando os fios ou cabos Profissional li ano de
no seu interior. executa eisola as ligações
Experiéncia
de modo a obter os circuitos elétricos Comprovada ou CAP
Adequado
pretendidos, localiza e determma as
deficiências de instalação ou de
funcionamento, utilizando, se for caso
disso, aparelhos de deteção e de medida,
desmonta se necessârio. determinados
componentes da instalação; aperta.
solda, repara por Qualquer outro modo ou
substitui os conjuntos peças ou fios
deficientes e procede a respetiva
montagem, para o que uliltza chaves de
lenda, alicates, timas e outras
ferramentas. Ocasionalmente pode
exercer oulJas funções. procedimentos,
tarefas ou atribuições que lhe são
cometidas, por despachos ou por
determinação s~perior

Eletnclsta de Automóveis • Instala
conserva tej)ara e afina a aparelhagem e
circuitos elétricos de velculos autom6veis
e similares; executa as tarefas
fundamentas do elelnclsta em geral mas
em atenção as mstalações eléctncas de
vetCU!o.s atJIOf'nóve s o que requl!f
conhecimentos
espec ficos.
uniZa
condJIOtes adequados e instala c1rcu1los
e aparelhagem elétnca. tais como de
Escolaridade
sinal12aç.lo acústica e luminosa Otxigatóna + Carteua
aquecimento. iluminação lnter!Qf e Profissional/1 ano de
Expenéncia
e~lenor. 19noçào do combusl1vel. de
Comprovada ou CAP
.-ra11que do mo toe de geração.
Adequado
acumulação e dis1ribução de ererg a
eleclllCa locá12a e dell!lm<na de~Cléllcias
de ons~açâo e de fuooonamenlo e
sut>sblu1
ou
repara
platinados,
reguladores de tensão. claxons. faro1s,
1m1ores de arranque ou outros
oomponen1es etélnoos avariados; ensaia
os dM!fSOS c1rcu11os e aparelhagem e
realiza as afioações recessar as ao seu
ameio funcionamento.
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fltt de Armazém • Recebe armazena e
fornece. con11a requisição. maténas.
primas, ferramentas, acessorlos e
materiais diversos; escritura as entradas

e sa das dos materiais em fichas propnas;
determna os saldos e regista-Os e envia
pet>Odicameote
aos
se!VIÇOS
competentes toda a documenll!Çllo
necessâna à cortabll12ação das
operações subsequentes. ze'a pelas boas
condições de armazenagem dos
materiais e arruma-os e retora-05 para
fornecimento Ocasionalmente pode
exercer outras !unções proced1menlos,
tarefai ou atílbtJtÇóes que 111e sao
cometdas, pct despacnos ou por
de1em11naçao SIJl)eOOI.
Guarda Notumo- Exl!feet a v191l<lncia
noturna
das
instalaç68$
do
estabelecimento de ensino, não
permitindo a entrada a pessoas nao
autonzadas; Prestar 3$SIS~ ~
portara quando necessar o no àmbolo
das f~nções de seguraflÇa dll'anle os
lempos letNos noturnos v191ando os
logradouros e instalações e 1nterv1ndo em
qualquer situação de v1olênc13 ou noutras
ações danosas. sobre a mesma Efetuar
rondas frequentes às instalações,
verificando se as portas e janelas se
encontram devidamente fechadas,
Desligar e lil;ar o quadro etetnto e.
e.entJalmenle. os sistemas de alarme.
gâs e agua sempie que as circunstâncias
o exi1am; Solicita< o aux 1ho as forças de
segurança e corporac;ao de bombeiros.
quando JllSbficado ecaso nao se encontre
presente qualquer membro do 6rgao de
gestao
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Jardineiro • Cultiva nores. á<voras ou
ootras plantas e semeia relvados em
~ques ou jardins públicos sendo o
responsavel por todas as operações

Inerentes ao normal desenvolvimento das
culturas e !J sua manutenção e
conseivação tais como preparação
prévia do terreno. limpeza, rega,
tutoragem. aplicação dos tratamentos
fiiossanitànos mais a:Jequados e
proteçiK> contra eventuais condições
31mosféricas adversas: procede a
limpeza e conservação dos anuamentos
e canteiros; tendo em vista a preparação
previa do terreno, cava ou abre covas.
desprega substitui a letra fraca por letra
aravel e aplica estrume adubos e ou
corretivos quando necessano: no caso
específico dos arrelvamentos. espalha
enterra as sementes, nivela o terreno

e
e

posteiiormente compacta e apara a relva:
com vista ao 11 atamento ultenor das terras

no senbdo de assegurar o normal
crescimento das plantas. o 1ardineiro
sa::ha. monda. aduba. rega. (automat1ca
ou manualmente) e quando necessano
poda e aplica heibte<das ou pesticidas:
quando e~istem viveiros de plantas,
procede à cultura de sementes. bolbos,

Escolaridade
ObrigatÔIÍa + 1 ano
Experiência
Comprovada ou CAP
Adequado

porta-enxertos. arbustos. ilrvores e fl0<es,
ao ar livre ou em estufa. para propagação.
preparando os viveiros. cravando-os,
adubando-os
e
compondo-os
adequadamente: procede igualmente ll
sementeira, plantação. transplantaçao.
enxertia,
rega.
proteção contra
intempénes e tratamentos fitossan~átios,
podendo eventualmente realizar ensaios
para criar novas variedades de plantas.
opera cem os drversos instrumentos
necessànos à realização das tarefas
inerentes à função de jardinagem, que
podem ser manuais {tesouras. podões
serrotes, pâs picaretas, enxadas e
outros) ou mecanicos (maquinas de
limpar e cortar relva. motores de l'El9ª·
aspeisores, moto-serras, gadanheiras
mecânicas. mâqulnas arejadoras e
outras. é responsável pela limpeza,
afinação e lubrificação do equipamento
mecânico, procede a pequenas
reparações. providenciando em caso de
avarias mai0<es o &7anjo do material.

36
Lavador/Lubrificador de Viaturas limpa e lava viaturas; hmpa a viatura
interiormente
utiLizando
vassoura.
escovas ou aspirador e, consoante os
casos. mangueiras ou esfregão com âgua
e detergente, coloca a viatura sobre um
elevador adequado e a::iona o respetivo
comando para a levar à altura
coovemente. lava a parte inferior do
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Escolaridade
Obrigatótia

o

eslrado t(JTI um jac:o de agua e raspa-<>
se necessano, para re~rar a lama. aplica.
quando sol>citado uma camaefa de
pa<afina para proteção da eslrutura
metâlica: baixa o elevaefor e rega aviatura
na pane svperior com agua sob p1essão
ou com um baide, lava a v atura com uma
espollfa embebida em agua e de:etgenle
rega novamente a "atura com agua lmpa
e seca.a; por vezes lava exteriormente o
motor com água e pelJôleo
Maquinista Teatral
Orienta a
preparação e mudanças das cenas em
representações te<lt/aos rmntaas ou
dinge a sua mon:agem: estuda o rote110
do espeláculo. concebe ce11anos e
cortinas de cena dâ 1nstruç6es ao
carp nte1ro de cena sobre aconslruçâo de
cenários, planos. tetas e outros
elementos, monta ou orienta a montagem
das oenas e da ind1caçoos pera as
mudanças a efeluar em cada <110
Meçinico • Oete1a as il'<anas mecariiças
repara atina ffiOl'lta e desmonla os
Otgãos de •ia!Uras l1ge~as e pesadas a
gasolina ou a diesel, bem como ou1ros
equ1p.-nent0$ molOlizados ou não.
executa outros trabalhos de mecânica
geral afina, ensaia e conduz em
e~1ênc1a as viaturas repa-adas. laz a
manutenção e o controlo de maquinas e
mocores

~alaridade

Obflga10tia
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Escolandade
Obngatoria • 1 ano
Experiência
Comprovada ou CAP
Adequado

Motorisu de Ligeiros · Conduz llialuras
ligeiras pa-a 1tansPortes de bens e
pessoas. tendo em atenção a segurança
dos uhlizadores e dos bens. cuida da
manutenção das viaturas que lhe !oram
d1;11tbll>das. recebe e enllega expe<i1ente
ou encomendas pal'!Jcipa supenormenle
as 3110mahas venfica:Jas.
Motonsta de Peudos
Conduz
miJquonas pesadas de mov·menlação de
terras ou gruas. manobrando também
sistemas hidráulicos ou mecânicos
complerner.taes das ..aturas leia pela
conservação e limpeza das .,aturas
Veflfica d•anameote os nNeis de óleo e

Escolaridade
Obngatooa e
Habilil~ Carta de
Condução Adequada

Escolaridade
Obngatória e
Hab litação Carta de
COlldução Adequada
• CA.\I

agua
Motorista de Pesados
Cooduz
mâqu1nas pesadas de movimentação de
terras oo gruas. manobrando também
sistemas hidrau11cos ou mec.\nicos
complementares das viaturas. Zela pela
conseiva:;Ao e limpeza das viaturas
Venfica d1ariar.e11te os n •eis de oieo e
llgua ec001Jnoca as ocorrénc1as anomtais
detectadas nas v1al\Jlas Pode conduzir
outras vial\Jlas ligeiras ou pesadas
Procede ao transPOfte de diversos
matenais e mercadorias de acordo com
as necessidades dos serviços: Aul<ilia nas
operações de carga e desca-ga

ESOOiaridade
O!lnga:ona e
Ha!líl:~ Carla de
Condução Adequada
-ADR •CAM

o
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Motorista de Transportes Coletivos •
Conduz autocarros para transporte de
passageiros, tendo em atenção a
comodidade e seguraf)Ça das pessoas
põe o autocarro em funcionamento
acionando a ignição. dirigindo-O
manobrando o volante, engrenando as
mudanças e acionando o travão quando
necessário: faz as mudanças e os sinais
luminosos necessanos á circulação
tendo em atenção o estado da via, a
potência e o estado do veiculo. a
legislação em vigor, a circulação de
outras viaturas e peões e as sinalizações
de trânsito e dos agentes de policia.
regula a velocidade do veÍtlllo, as regras
de trãnsilo e a comodidade e segurança
dos passageiros: pàra os at11ocarros
segundo ind'cação sonora de dentro do
veículo ou por observação dos sinais
feitos nas paragens. a fim de permitir a
entrada e salda dos passageiros,
assegura-se que todos os passageiros
que transpona estão credenciados para o
efeito; por vezes c-0labora na carga e
des.::arga de bagagens; no final de cada
dia procede à arrumação da vial\Jra em
local desUnado para esse efeito; recebe
diariamente no setor de iransportes o
serviço para o dia seguinte, que pata além
da rotina habitual (normalmente cada
motorista faz um trajeto delimitado em
h0<arios definidos). pede. em função das
necessidades
pontuais
surgidas,
compreender deslocações ou quaiquer
tipo de tarefas não previstas no programa
dtârio regular; assegura o bom estado de
funcionamento do veiculo. procedendo a
sua limpeza e ze!and-0 pela sua
manutenção e lubnficação, abastece a
viatura do combustlvel, possuindo para o
efeito um livro de requisições cujo original
preenche e entrega no posto de
abastecimento, procede a pequenas
reparações. tomando, em caso de avarias
maiores ou acidentes. as providências
necessárias com vista à regularização
dessas sil\Jações; para este efeito
apresentauma participação da ocorrência
no setor de uansportes; acompanha
poste110m1ente 1unto das oficinas os
t1abalhos de reparação a efetuar;
preenche e entrega diariamente no setor
de transportes o boletim diário de viatura,
mencionando o tipo de serviço.
quilõmetros efetuados e combustlvet
introduzido
Nadador-Salvador · Presta socorro a
pessoas em dificuldades ou em risco de
se afogarem e adrrmstra os primeiros
cuidados, quando necessanos.
Operador de Reprografia • Procede â
reprodução de documentos escritos ou
desenhados opeiando com maquinas
bibliográficas.
fotocopiadores
ou
duplicadoras de mecânica simples e
efetua pequenos acabamentos relativos à
mesma reprodução, tais como alçar,
agrafar e encadernar regista o
movimento de reprografia e cuida da
m<muteoção do equipilllento a seucargo.

Escolaridade
Obrigatória e
Habilitação Carta de
Condução Adequada
•CAM
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ESGOlaridade
Otlrigatêl1a/Curso de
NadadOf Salvador
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Escolaridade
Obrigatória
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Pedreiro • Aparelha pe<lra em grosso:
e~ecuta alvenana de pe<lra. t1JOlo ou
blocos de cimento. podendo lambem
fazer o respetivo reboco: procede ao
assentamento de manilhas tubos e
cantarias ~ecuta muros e estruturas
Simples com ou sem armaduras.
podendo tam!>em encarregar-se de
monragem de armaduras mu:IO Sllllples:
executa OIJ1ros trabalhos similares ou
complementares dos descntos. instruí ou
supervisiona no trabalho dos aprendizes
ou serventes que lhe estejam afetos.
Ocasionalmente pode exercflf ouu as
funções, procedunentos, tareias ou
atribuições que lhe são comebdas. por
despachos ou por detflf1111ração suoerior

EsOll<rdade
Obrigatóna
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Pintor • Aofica camadas de bnta verniz
ou ootros produtos afins. pnnc1palmente
sobre superticies de estuque. reboco.
madeira e metal, para as proteger e
decorar. ulitizando ponceis de varios
formatos rolos e outros d1sposi~vos de
pintura e utensílio& apropriados prepa.-a
a superticie a recobnr e remove se
necessano ascamaaas de pintura que se
ap1esentan com def>chlclas limpa ou
lil'la a zooa a pintar. proce<lernlo em
seguida se for caso disso a uma
reparaçao cuidada e a hxagem, seguidas
de lnspeç~ geral. seleciona ou prepara
o ma:erial a empregar na pintura,
misturando na devida ordem e proporçao
massas oleos. dduen!eS pigmentos,
secantes. lllltas vemzes. cal água, coia
ou outros eternemos ef1Sa18 e afina o
p<odule ootido alé consegw a cor,
tonalidade, opacidade
poder de
Escoianclade
cobertura lacagem, bolho. unlfoo'mdade
Obrigatôna • 1 ano
ou outras caraterísticas que pretenda
Experiência
aplica as convenientes demãos de
ComP<ovada ou CAP
solante. secantes coodic1onadllfes ou
Adequado
primários, usando normalmente pincéis
de formato adequadC>. segundo o matenal
a PfO:Egel' e decorar betuma or,fç!QS,
lendas. mossas oo o~tras u1egula'Klades
com um t'e<lo ap<opnado emassa as
superficies com betumadeiras. passa-as
â lixa. decorrido o respe11vo período de
secagem, a fim de as deixar
perfeitamente llsas: estende
as
necessarias demãos de subcapa e
matenal de acabamento venfica a
qual•dade do lrabalho produzido. cria
determtnados ele tos Ofllameflta s.
qJandO necessanos. por vezes,
orçanenta uabalhos da sua arle, assenta
e subsbl\J1 vidros e fona patedes, lambris
e tetos com papel pintado.
OcasiOOalmente pode ex!lfcer oull as
funções. procedimentos. tarefas ou
atr1bu1Qões que lhe são comet>das. por
despachos ou por delermmaçao supenor
Pratiunte de Topógrafo • Realiza
têM'e'as de apoio a execução de trabal~os
de um topografo segwndo as suas
onentações téc:nicas: transpotta e coloca
os aparelhos ótk:os na posição adequada,
procede à limpeza e manutenção e
transpotte do material; executa trabalhos
auxihares de medição e outros que lhe
forem determinados pelo topógrafo

Escotarid.1de
Obriga10tia
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Serralheoro Civil • Coost'ÓI e apl ca na

I

oíona esllvuas metaocas figetr as para
ed flCIOS pontes caldeiras ca >Ulhanas ou
outras oblas interpreta desenl!os e
outras especificações lécnicas. cof\a
chapas de aço perfilados de atumin.o e
tubos por meio de IE!SO!;ras mecànicas.
Maçaricos ou poc outros processos. ut1l1za
diferentes matéoas para as obras as
realizar, 1als como macacos hldrâulioos,
martelas, moY1elos cunhas material de
corte. de solda e de aquecimente>;
enlorma chapas e perfilados de pequenas
secções: fura e escaria os furos para os
parafusos e rebotes. por vezes. encurva
ou trabalha de outra maneira chapas e
perlíladOS, executa a ligação de
elementos metahcos por melO de
paafusos rebites e ou~os processos.
Ocasionalmente pode exercer outras
fullÇÕes procedimentos , tarefas ou
alríbulções que lhe sao cometidas poc
despachos ou por detemllnação superior
Tecedeira·
Executa
tarefas de
tecela;em. llOmeadamen:e, peças
relacloradas com ~aies regionais
Conheoe e piepa1a a teta
Conhece e drere11C1a os diversos
padrOes caracter1sbcos dos ª'entas e
saas reg onais Deselrpen~a as demais
tare•as que se re acionem e enquadrem
no àmbilO da sua caceoor1a pro~ssional
Tefefonista
Estabelece ligações
telefOl'•cas para oextencr e transmte aos
te!elories internos chamadas 1ecebtdas
presta 1nrocmaçOes denvo do seu à~lo
regista o mov1menio de chamadas e
anota sempre que necessârio, as
mensagens que respeitem a assuntos de
serviço e transrrwte-as por escnto ou
ocatmenle, zela pela conser.açao do
matet1al à sua guarda e participa as
avanas aos cn ou TLP.
Tratorista • Conduz e manobra bateres
com ou sem atrelado e ou maquinas
agrtcolas
motonzadas.
operando
normalmente numa área restrita; recebe
dlanamente ordens sobre o serviço
especdico a desempenhar, que
predocn1nantemente compreende o
transpone de materiais para as obras em
CUISO Podendo. em a19uns casos.
execvtao" outro l po de tarefas mas
espeCtficas nomeadamente quando se
trata de maqu nas agr(;Ql.Js, tais como
lavrat gradar semear. ceifar. debu llar e
liatamentos lo:ossarilarios.
\'llnfica impa a~na e lubnflca o
eq11pame110 tendo em ~ Sla a sua
conseivat;ao e manuiençao; abastece de
combusnvel as v aturas: possu111do para o
efeito um hvrode requ-sições cuio ooginal
preenche e enuega no posto de
abasteomento PfOCede a pequenas
reparações providenciando. em caso de
avarias maiores o arranto da viatura que
conduz; neste caso bem como em
situações eventuais de acidentes,
participa ao setor de lransporte;; procede
aarrumação da viatura no final doseNJço.
preenche e entrega d1anamente no setor
de transportes o boletim diário de viatura,
mencionando o tipo de serviço
quil6metsos efetuados e combustível
intsoduzido

Escolaridade
Obrigatórta .. 1 ano
Experiência
Comprovada ou CAP
Adequado
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Esoolaridade
Obngal>oa - 1 ano
oe Experié1Cta

Comprovada ou CAP
Adequado

Esco1artdade
Obrigatona

_,

z<
Q
u
<
a::

..,.cai

Escolilldade
Obngatonae
Hall<! tação carta de
Condução Adequada

...o
w

w
.....
z
w
.....

;;;
"'
~

o

2

o

o

o

o

2

o

o

o

o

o

..J

<
z
Q

u

<

...ffi
o

~

:z
w
.....

!!!
cn

"'
<

Trolha • levanta e reveste maç1ços de
alvenana Assetita mamlhas, azuleJOS e
ladrilhos e aplica camadas de
argamassas de gesso em superfic1es de
edificações. p<ra o que ut1l1za ferramenlas
manuais adequadas executa as iarefas
furidólT!enta.s de pedre,ro em gera so
assent.ldoo' de manllhas de grés e
cunenlO e do ladrihador monta bancas,
mt~. coberturas e k!l'l.1 e exec~ta
operações de caiação a pincel ou com
outros disposibvos Ocasionalmente pode
exercer outras funções, procedimentos,
tarefas ou atribuições que lhe são
cometidas. por despachos ou por
de1er1111naçAo supenor.

Escolaridade
Olmgatona + 1 llflO
Expenéooa
Comprovaoa ou CAP
Adequado

Comandante
dos
Bombeiros
Munic1p.ais • As 1nerenles ao cargo de
comando. contorme o pre~1sto no arr 5• e
no anexo 1ao Decreto-lei n• 10612002 de
13 de abnl, designadamente C0111andar
operações no âmbito da Proteção Ci_,I,
Incluindo
todas
as
atividades
relacionadas com o Sooorro e
Salv<rnento: organria teatros de
operações, loona e comanda equipas de
1nter.enção nos vafios cenóW>OS de cnse.
reaclOlladas c0111 o sOCO«o e sa' •amento
em Proteção C>il bem como todas as
at1v1dades descritas na Lei Orgânica dos
B0111belros e Proteção C:.víl: colabora com
outras Entidadesnnstitu1ções no àm~ito
da Proteção Civil, relativamente vrstonas
a Estabelecimentos, colabora na
e•<iioração de planos de emergência e
lotmação. entre outras

l.Jcenciados
com
expenênc1a de pelo
menos. quatro anos
na a-ea da prôleçào e
do socono e no
eitefCICIO de funções
de coman<lo ou chefia
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Bombeiros l.icenaados

2.' Comandante dos
M1Jnicípa1s - Subsbt~1 nas was
ausências e1~1men1os o Comandante
dos Bombeiros Municipais coad1uvando
nas abvidades deRnidas para aquela
função
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i;!xpenénc1a de pet~
menos, Quatro anos "'
larea da p<oleção e de
lsocorro e no exercic10 di
unções de comando Ol
hefia

Bombeiro • Combater os incêndios
Prestar socooo as populações em caso
de
incêrdios.
oondações
desabamentos. ab~roamentos e em
llldos os acidentes. calàstroles ou
C3iam1dades Prestar socorro a nàufragos
e fazer buscas subaquàticas: Exercer
actividades de socorro e transporte de
sinistrados e doentes, 1nclu1ndo a
urgência pré·hospitalar Fazer a PfOleção
contra 10Cêndios em ed~ic1os publlcos.
casas de espe!aculOs e drlenimento
PllbllCO e outros recintos med131l:e
Escolaridade
SOi.citação e de accrdo com as normas
obngatônae
em vigor nomeadamente prestando
serviço de vigilância duranie a reahzaçac> ap<ovação em estagio
de evenlos públicos: Colaborar em outras
atividades de proteção civil, no àmbito do
exerc1cio das funções especificas que
lhes forem cometi1as; Em1t•r nos termos
da le• pareceres tecnicos em ma:ér•a de
pr01eção contra ~ndos e outros
sinistros. Exercer a~vidades de formação
civa:a. com especial loodênc1a 11-0S
dom1n10S da Pfeve11Ção contra o nsoo oo
1ncênd10 e outros acidentes domesticas
Paf\leipar noutras ações, para as quais
estejam tecnicamente Pfeparados e se
enquadrem oos seus fins espec1flcos
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Especi1llsta de kilonnitic1 • Conceber

1

e de$envolver a arqllte<:lura e
acompantiar a implementação dos
sistemas e recnologias de mlonnaçao
a:ssegur<ltldo a sua gestão e continuada
adequaçao aos objetivos da 0<9anízação
definir os padrões de qualidade e avalia
os ompates organ1zac1onal e tecnologíco
dos sistemas de iolormaçao garanbn<Jo a
noimal1zação e fiabilidade da informação.
organizar e manter dlsponlv&ls os
recurS-Os inforrnaciona1s. normahzar os
modelos de dados e estruturar os
conteudos e ftuxos mformaoona1s da
C)(lJanizaçao e definir as normas de
acesso e novers de confidenc1al.dade da
lnfOfmação, defin11 e desenvolver as
medidas necessárias à segurança e
lntegndade da mf0<maçao e especificar as
noonas ele s~aguarda e de recuperação
de in'0<mação real<zar os ll$ludcs de
suporte as de<:1sões de 11T1plementação de
processos e SIS!emas 11f0fmá!Joos e a
espeaficaçâo e COOkalaçâo de
teçnot,goas e comunicação (TtC) e de
~esõ$ de p<esiação de servços de
ootormaoca. caabcrar na divulgação de
nonnas de ub ,zaç:,o e promover a
lo<mação eo apooo auf'l1zadores sob<e os
sistemas de inf0<mação Íl'Sialados ou
pro1etac10s.
Eipecialista
de
lnformáUc1
Desenvolver PlôfetOS na ârea de
enge11haria <le software cutas l<lrefas
podemos referir Anàl se de requisitos
concepçao do modelo dos sistemas de
lnfonmação e sua ímpteme11tação
Projeção e desenvolvimento de
plataformas de Integração entre das
plataformas tecnológicas exostentes oo a
adQulnr: lns1a1açao e configuração dos
servodo<es de supor1e a todas as !areias
execuladas neste âmoolo. Deseiivolver
proielos na area de mfrHs~uMas, cujas
tarefas
incluem
pro,ecção
e
11T'pl ementação de eslfatég1as
de
seguiança.
confidenciahdade
e
1ntegndade da tnfonnação amiazenada e
u~ponada nos ~Slemas de mfonnação
e redes de comur~ação e10S'en1eS
de~mção de es~ilteglas de ge$tâo e
m<Wiute~ da ,rfom!ação e~islenle bem
como mecan smos de recuperaçao em
caso de desasire
Tknleo de kifonnitíea
Instalar
componentes de hardware e software
designadamen1e. de sisll!mas seiv1dores.
d1spos1t1vos de comunicações, estações
de trabalho. penferícos e suporte lógico
u~lttano.
assegurando a respetiva
manutenção e a1uat1zaçâo. gerar e
documentar as conflguraçóes e organizar
e manter atualizado o arquivo dos
manuais de instalação, operação e
utll12açoo dos sistemas e supones logicos

L1teoc1atura
lnformàt1ca ou afins
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de base

plamticar a exploração
parametrizar a aoonar o bom
funC10namento. contrOlo e operaçao dos
sistemas computadores. periféricos e
d•sposlbvos de comunicações Instalados.
allibuir Olimizar e desafetar os recursos ,
1den~ficar as anomalias e desencadear as
ações de regutanzação requeodas. zelar
pelo cump!WnenlO das nonnas de
segurança f1S1Ca e l()g ca e peta
m;y,utençàG do equ.pamento e dos
suportes de informação e desencadear e
controlar os procedimentos regulares de
salvaguarda
da
mlormaçao
nomeadame11te copas de segurêWlÇa. de
proteção da llltegridade e de recuperação
da on~mação: apooar os ublizadores
finas na operação dos ecpipamentos eno
d1agnosbco e resolução dos respebvos
problemas PrOfetar desell\lolver, instalar
e modificar programas e aplicações
ínlormaticas. em ccnform1dade com as
exigências dos sislemas de 1nformaçào
definidos com recUtso aos suportes
lôgJCOS feframentas e 'nguagens
il!líO!Jrladas instalar con~gurar e
assegurar a rnegraçào e les1e de
componentes p<ograrnas e fllodutos
aplicacionais d1spon111eis no mercado.
elaborar procedimentos e programas
especilioos para a correta utilização dos
sistemas opet ativos e adaptaçào de
suportes lâgicos de base po1 lorma a
optinlzar o desempenho e facil.tar a
Ooetação dos eql/lparne111os e das
aphcações; desel1vol';er e e!eloat testes
urntanos e de integração dos programas e
das aplicações, de forma agaratlt11 o seu
Cllfreto funcionamenlO e real zar a
respetiva documentaç.!o e manutenção.
colaborar na formação e prestar iJllOIO aos
utilizadores na p<ogramação e e•9Cll~o
de
p!OCedrrnenlOs
pc>'1tuéllS
de
interrogaçào de fthe.ms e bases de
dados, na organização e manJletiçâo de
pastas de arquNO e na opetaçào dos
produtos e apl·cações de micro·
informática
dispooiveis
Incumbe
especificamente
ao
técnico
de
1nformábca-adjunto realizar a& tarefas
genericamente comebdas aos técnicos de
111formàlr:a sob asupeivisa:> destes ou de
especialistas de illformau:a em parocu<ar
no que respeita ao apoode ubkurjores a
opeiaçâo de computadores e ao supooe
e programação de sistemas de ITllCroinformâOCa.
889 210
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82
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26
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(a) Ana Margarida Silva.". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo da alínea m) do n.º 1

do artigo 25.0 e da alínea ccc) do n. 0 1 do artigo 33.0 ambos da Lei n.0 75/2013, de 12
de Setembro, conjugado com a alínea a) do número 2 do artigo 3(1 do Decreto-Lei nº
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209/2009, aprovar a transcrita proposta e submete-la a aprovação da Assembleia
Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade
de membros em efetividade de funções. Por último pelo Vereador Eduardo Teixeira foi
proferida a seguinte declaração de voto:- "Votamos a favor apesar de entendermos que
deveria ter sido feito um esforço para reajustar os meios humanos dispo1úveis às
necessidades dos serviços permitindo dispensar o recurso à aquisição de serviços ao
exterior, que é sempre mais onerosa. (07) PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM

JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA:- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -

APOIOS ÀS JUNTAS E UNIÕES DE

FREGUESIA - Nos termos da Lei n2 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 Mun icípio 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 transfe rências 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

JF Castelo Neíva

8.000
15.000

Rua Loureíros (Alargamento)
Edífícío Centro Cívíco

2961
2962

JF Areosa

2.500

Apoío Instalação Infraestruturas Sede
Bombos Areosa

2963

UF Nogueíra, Vilar
Murteda e Meixedo

15.000

Capela Mortuáría

2964

2.000
15.000
4.000
61.500

Reparação Viatura
Transporte terras Lugar Costeira

2965
2966
2968

JF Perre
JF Alvarães
JF Santa Marta Portuzelo
Total

(a) José Maria Costa.".

Reabilitação Escola Fonte Grossa - 2! Fase

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por w1animidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. (08) ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA

A OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO DE
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS:- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO
CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO EM REGIME DE CONTRATO
DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS - BOMBEIROS RECRUTAS - Durante os últimos anos
verificou-se uma diminuição dos recursos humanos ao serviço do Corpo Municipal de Bombeiros desta
autarquia de Viana do Castelo, sobret udo devido às regras de aposentação destes trabalhadores, o
que originou a realização de grande volume de trabalho suplementar, situação que foi mantida
atendendo às rígidas limitações no âmbito do recrutamento de trabalhadores, e que importa agora
reverter. Para colmatar as lacunas elencadas pelo responsável pela unidade orgânica, atendendo a
que existem postos de trabalho vagos no mapa de pessoal da autarquia nestas área, PROPÕE-SE a
abertura de procedimento concursal em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por
tempo indeterminado, ao abrigo do n2. 3

e 4 do artigo

302 da Lei n.2 35/2014, de 20 de Junho (Lei

Geral do Trabalho em Funções Públicas), aplicada à Administração Local pelo artigo 4.2 do DecretoLei n.2 209/2009, de 3 de Setembro, para recrutamento de trabalhadores cujos postos de tra balho
estão previstos no mapa de pessoal com a seguinte designação: - 12 bombeiros recrutas, da

carreira de Bombeiros Municipais; O recrutamento efetua-se de entre trabalhadores
detentores de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; contudo, em caso de
impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho com recurso a traba lhadores com vínculo,
poderão ser recrutados trabalhadores sem vínculo de emprego público previamente constituído. (a}
José Maria Costa.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tornada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em

efetividade de funções. (09) DOAÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO

CEMITÉRIO DE BARROSELAS:- Pelo Presidente da Camara foi apresentada a
proposta que segu idamente se transcreve:- "PROPOSTA - Doação de terreno para
ampliação do cemitério de Barroselas - A Camara Municipal de Viana do Castelo, em 2003,
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adquiriu pelo preço de 41.007,00 €,uma parcela de terreno, inscrita na matriz pred ial da freguesia de
Barroselas sob o artº 1987º rústico, agora matriz predial da União de Freguesias de Barroselas e
Carvoeiro sob o artº 2.387 ºurbano, para ampliação do Cemitério de Barroselas, com a área de 3.162
m

2

,

sita em S. Sebastião, Barroselas. Verificando-se já a integração da referida parcela no Cemitério

de Barroselas, venho propor que seja deliberada a transferência da mesma através de doação para a
União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, nos termos expostos.
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(a) José Maria Costa." . A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tornada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. ( 1O) RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

ENTRE O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO E A FÁBRICA DA IGREJA
PAROQUIAL DE NOSSA SRA. DE MONSERRATE:- A Câmara Municipal deliberou,
nos termos do número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o
protocolo celebrado com a Fábrica da Igreja Paroquial de N. Sra. de Monserrate em 7 de
Junho corrente, pelo qual a Câmara Municipal elaborará o dossier de candidatura a
apresentar junto da Autoridade de Gestão do Norte 2020 e da CCDR-N, tendo em vista
a reabilitação e conservação do Convento de S. Domingos. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções.

( 11) APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO
- BENEFICIAÇÃO DE SEDE:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada
a proposta de protocolo de parceria que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA APOIO A GRUPOS FOLCLÓRICOS DO CONCELHO DE VIANA DO CASTELO - BENEFICIAÇÃO DE SEDE - Os

grupos folclóricos do Concelho de Viana do Castelo desenvolvem um excelente trabalho de promoção
e salvaguarda do património etnográfico e levam a todo o território nacional e à diáspora o nome de
Viana do Castelo. A Câmara Municipal de Viana do Castelo, no reconhecimento desse trabalho, tem
apoiado a diversos níveis a acção dos mesmos, nomeadamente nas obras de beneficiação das
respetivas sedes. Assim, propomos o apoio a obras efetuadas nas sedes do grupo de Danças e
Cantares de Perre e do Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo de Vila Nova de Anha.
Grupo

Obras

M ontante

N!! de
compromisso

Grupo de Danças e Cantares de Perre
Grupo de Danças e Cantares da Casa
do Povo de Vila Nova de Anha

(a) Maria José Guerreiro.".

Vedações; Instalação de ar condicionado
Substituição de Soalho e rodapés:
melhoria de acessibilidades

6000€

2971

20.000€

2970

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
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em efetividade de funções. (12) APOIO À PRODUÇÃO EDITORIAL:- Pela Vereadora
Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta de protocolo de parceria que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - APOIO À PRODUÇÃO EDITORIAL - A Câmara

Municipal de Viana do Castelo apoia a produção editorial verificada no concelho, quer se trate de
autores individuais ou em gr upo, quer se trate de iniciativas de juntas de freguesias, ou de
associações. Este apoio destina-se a estimular jovens talentos ou autores já reconhecidos e a
promover a sua obra, uma vez q ue volumes adquiridos são distribuídos pelas b ib liotecas exist entes
no concelho e região ainda utilizados como o f e rta a visitantes aquando de intercâmbios. Pelo exposto,
o apoio

à p rodução editorial constante do anexo,

no valor total de 32.500€ .

ASSOCIATIVISMO
ENTIDADE

OBJECTO

N!!
COMPROMISSO

VALOR
UNITÁRIO

N!! DE
VOLUMES

TOTAL
1000€
75€
75€

2973
2973

GRUPO RENASCER AREOSA
AONORTE

CD
Livro 'Melancholia'

10€
3.00€

AONORTE
AO NORTE

Livro 'lt's People'
Livro 'Stalker'
Livro 'Feios Porcos E
Maus'

3.00€

100
25
25

4.00€

25

100€

2973

4.00€

25

100€

2973

Livro 'Proetisando A
Memória'

10€

150

Provas De Autor

100€

10

1000€

SEC

20.00€

50

1000€

2975

18.00€

50

900€

2975

18.00€

50

900€

2975

10.00€

100

1000€

2976

12.00€

100

1200€

2977

5.00€

50

250€

2978

AO NORTE
ASSOC. SOCIAL E
CULTURAL E DESP. CASA
DO POVO DE MAZAREFES
SERIGRAFIAS
CCAM

Revista Estudos
Regionais N!!7
Revista Estudos
Regionais N!!8

CER
CER
CER
ALAAR
(DOCTORGIMO)

GDCTENVC
CONFEDERAÇAO
PORTUGUESA DAS
COLECTIVIDAOES OE
CULTURA RECREIO E
DESPORTO
TOTAL

Revista Estudos
Regionais N!!9
Livro Infantil "Anda,
Vamos Salvar Os
Animais De Rua!'
'Baliza Trágica De Um
Naufrágio' de Por fírio
Silva
Livro do Congresso
Nacional Das
Colectividades,
Associações E Clubes

9.100€

1500€

2972

2974

AUTORES
ENTIDADE

OBJECTO

Fernando Castro E Sou sa

VALOR

N!! DE

UNITÁRIO

VOLUM ES

10€

lSO

1500€

20.00€

50

1000(

10€
8(

100

1000(

100

800€

8.00(

100

800(

15.00€

100

1500(

14.00€

100

1400€

60

750(

Livro 'A Sedução Do Polen'
Livro 'O Meu Polemista E Patriota Eça De

Antero Si mões

Queiroz'

Francisco Carneiro Fernandes

Livro 'Nas Janelas Da M i nha Alma'

Adelaide Graça

Livro 'Queres Entrar No Carrossel?'

Fernando Melim

Livro 'Essa Mão Invisível Que Nos Ampara'

Porfírio Miranda

Livro 'Episódio Da Vida Real'

Cúria Provincial

'Retábulo Da Ordem Dos Carmelitas

TOTAL

Ordem Dos Carmelitas
Descalços

Descalços'

Paula Ruivo

'A Ervilha Que Queria Ir De Férias'

12.SO€

Mário Rocha Artista Plástico

Livro 'Obra Do Pintor Mário Rocha'

S0.00€

50

2500€

David F. Rodrigues

'Estes Cantares Fez E Som Escarnhos D'ora'

10.00€

100

1000€

Laureans

'50 Transladações'

5€

80

400(

TOTAL

12.650€

JUNTAS DE FREGUESIA
ENTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

OBJECTO

UF BARROSELAS E
CARVOEIRO

Livro ' Rio Neiva Rodas D'água E Agro·
Si stema Tradiciona l'

J.F. LANH ESES

Livro 'Lanheses A Preto E Branco'

JF DARQUE

Livro 'Darque O Outro Lado Da Cidade De
Viana Do Castelo'

J.F. OUTEIRO

Lançamento Dvd

J.F. ALVARÃES

Gravação De Cd - Grupo Lagoa Azul

TOTAL

N!I
COMP.

20(

150

3000€

2979

5.00€

150

750€

2980

15.00(

334

5.000€

2981

5.00€
10(

200

1000€

2982

100

1000€

2983

10.750€

TOTAL

. (a) Maria José Guerreiro.".

N!I DE
VOLUMES

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros

em efetividade de funções. (13) PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS DE

UTILIZAÇÃO COLETIVA - APOIO À RONDA TÍPICA DE CARREÇO -: - Pela
Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta de protocolo de parceria
que seguidamente se transcreve:-

" PROPOSTA - PROGRAMA DE EQUIPAMENTOS U RBANOS DE

U TILIZAÇÃO COLETIVA - A POIO À RONDA TÍPICA DE CARREÇO - - A Ronda Típica de Carreço pretende

candidatar-se ao Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Colectiva, sendo que na referida
candidatura o apoio da autarquia é um dos critérios de maj oração a ter em consideração. Assim, e
tendo em consideração o trabalho relevante que a Ronda Típica de Carreço promove na salvaguarda
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do património etnográfico vianense, propomos um apoio no valor de 10.000€ (Nº de compromisso:
2969) para as obras de beneficiação do edifício que se destina a sede do grupo. (a) Maria José
Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tornada por una.nimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividadedefunções. (14) APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS- MEDIDA 2:Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta de protocolo de parceria que
seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA-APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 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
Junt as de Freguesia e de Clubes e Associações, sendo que o apoio às associações está integrado no
quadro gera l de apoio ao Associativismo Desportivo- Medida 2. A Câmara Municipal recebeu diversas
solicitações de apoio, quer das Juntas de Freguesia, quer de Associações Desportivas para proceder à
execução de obras de beneficiação de instalações existentes, bem como de reforço do seu
apetrechamento. Analisados os mesmos e tendo presente a necessidade de se aproveitar o período
do "defeso desportivo" para a sua execução, de forma a minimizar os constrangimentos causados,
deixa-se à consideração superior a atribuição dos seguintes apoios:
Compromisso

ENTIDADES

OBRA

União de Freguesias de Viana do Castelo
{Sta. Maria Maior. Monserrate) e Meadela

Obras de impermeabilização de cobertura
{edificio Associação de Moradores da Cova)

Darque Kayak Clube

Aquisição material danificado (âmbito
Náutica Escolas)

1.500,00 €

2.990

Vila Fria 1980

Aquisição de máquina de lavar roupa

2.050,00 €

2.992

APOIO

11 .900,00 €

nº

2.989

A concretização destes apoios será feita através da celebração de protocolos específicos .
(a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal d eliberou aprovar a h·anscrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em
efetividade de funções. (15) APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - MEDIDA 3:Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta de protocolo de parceria que

seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA -

APOIO ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS -

MEDIDA 3 - O Voleibol Clube de Viana, fundado no ano de 1995, desenvolve uma intensa atividade

desportiva, proporcionando a mais de 130 jovens atletas federados de todos os escalões de formação,
masculinos e femininos, e tem conseguido manter uma equipa sénior, ao longo dos seus 21 anos de
existência, contando já com 4 títulos nacionais. O clube tem dado continuidade à modalidade de
Voleibol, com tradição em Viana do Castelo, com mais de 40 anos existência e que muito tem
dignificado a cidade, tem sido um exemplo, na formação de jovens atletas, e que por força desse
trabalho, mantém uma equipa sénior, onde quase todos os atletas são vianenses. Fruto da qualidade
da sua formação de atletas, sagraram-se Campeões Nacionais da 2ª divisão, subindo ao escalão
máximo nacional da modalidade, onde vão defrontar as melhores equipas portuguesas. Tendo
presente que o Voleibol Clube de Viana disponibiliza aos vianenses a possibilidade da prática
desportiva do Voleibol, com tendência a aumentar o número de atletas, com calendários competitivos
distintos, que passam por quadros competitivos regionais (Viana do Castelo, Braga e Porto) e
nacionais, implicando deslocações diferenciadas ao fim de semana, sendo que na próxima época
desportiva a Voleibol clube de Viana vai participar no Campeonato Nacional da 1ª Divisão com
deslocações mais longínquas. Consciente da importância destes fatores de desenvolvimento
desportivo, o Município pretende apoiar a aquisição de 1 (uma) viatura de 9 lugares, pelo que se
proponho a atribuição de um apoio de 28.000,00€ (compromisso nº 3.008) ao Voleibol Clube de Viana
para aquisição da referida viatura. (a) Vítor Lemos.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar

a transcrita proposta. Esta deliberação foi tornada por unanimidade estando presente a
totalidade de membros em efetividade de funções. ( 16) VENCER A IDADE COM

SAÚDE - ADITAMENTO:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta de
protocolo de parceria que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - VENCER A IDADE

COM SAÚDE - ADITAMENTO - Propõe-se uma adenda às deliberações de 21 de janeiro e 28 de
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abril de 2016, para atribuição à Junta de Freguesia de Santa Marta de Portuzelo, de um apoio no valor
de 1.772,00€ (compromisso nº 2.993), para fazer face a despesas de transporte dos utentes entre a
junta e os equipamentos desportivos onde se realizam as atividades do projeto "Vencer a Idade com
Saúde", referente ao período de 16 de Novembro de 2015 e 30 de Junho de 2016. (a) Vítor Lemos.".

A Câmara Murúcipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta d eliberação foi
tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros em efetividade de
funções. (17) ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADJUDICAÇÃO DA

EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO
HISTÓRICO DE DARQUE - RUA MANUEL ESPREGUEIRA, RUA SACADURA
CABRAL, RUA DR. CARTEADO MONTEIRO E RUA DO POÇO" E REPARTIÇÃO
DE ENCARGOS PARA OS ANOS DE 2016 E 2017 - AUTORIZAÇÃO:- Presente o
processo indicado em título do qual consta o parecer que seguidamente se transcreve:"INFORMAÇÃO - Em anexo apresenta-se o projeto aprovado da "Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Darque- Rua Manuel Espregueira, Rua Sacadura
Cabral, Rua Dr. Carteado Monteiro e Rua do Poço", que faz parte d o âmbito de toda a
requalificação do espaço público do Centro histórico de Darque. Foi elaborado o
orçamento estimativo e o valor obtido para este projeto é de 950.000,00€ mais IV A.
Solicita-se abertura de procedimento em conformidade com o anexo do DL 18/2008, de
29 de Janeiro.". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo da alínea f) do nº 1 do artº
33° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar o projeto da empreitada referida
em títul o e autorizar a abertura de procedimento por concurso público com vista à
realização de empreitada, bem como aprovar o Programa de Procedimento e Caderno
de Encargos. Mais foi deliberado: 1. Designar o seguinte júri de concurso:- Eng.º José

Nuno Machado Pinto- Vogal Efetivo; Eng. Célia Maria Passos Pereira - Vogal Efetivo;
Dr. Alberto Moreira Rego - Vogal Efetivo; Eng. Artur Gordo - Vogal Suplente; Ora.
Hirondina Conceição Passarinho Machado - Vogal Suplente. 2. Delegar no presente
júri a competência para prestar esclarecimentos e retificações das peças do
procedin1ento, pronunciar-se sobre os erros e as omissões identificados pelos
interessados, prorrogar o prazo fixado para a apresentação das propostas e classificar
os documentos das proposta nos termos dos artigos 50", 61°, 64° e 66° do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro. 3. Delegar,
na Secção de Expropriações e Concursos a competência para as comunicações e
notificações da responsabilidade do órgão competente para a decisão de contratar, em
conformidade com o artigo 109° do Código dos Contratos Públicos. Mais foi deliberado
aprovar a repartição de encargos estimados referente à empreitada acima indicada da
seguinte forma: - para o ano de 2016: 167.833,32€; - para o ano de 2017: 839.166,64€, já
com IV A incluído à taxa legal em vigor. Esta deliberação foi tomada por unaninlidade
estando presente a totalidade de membros em efetividade de funções. (18)

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as
seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor, com a informação que
seguidamente se transcreve:-

"I NFORMAÇÃO - 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 020225 foi reforçada para suportar
a assunção de compromissos com atividade cultural e eventos desportivos (Volta a Portugal em
bicicleta) . A rubrica 07030301 " Requalificação Espaço Publico de Darque" foi reforçada para acomodar
abertura de procedimento concursal para apresentação de candidatura a fundos comunitários.
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IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÂNICA ECONÓMICA
02
0201

DESCRIÇÃO

-

DOTAÇÃO
ANTERIOR

CAMARA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
PASSIVOS FINANCEIROS
EM PRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
D.CAP.·ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL· ESTADO
TOTAL
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

10
1006
100605

202. 727,42
202.727,42

12

DESCRIÇÃO
PASSIVOS FINANCEIROS
EMPR~STIMOS A MÉDIO E LONGO PRA20S
SOCIEDADES FINANCEIRAS

1206
120602

TOTAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

ECONÓMICA

02
0201
01
0102
010204
02
0202
020220
020225
03
0305
030502
04
0405
040501
04050102
0405010208
06
0602
060203
0602030 1
08
0 805
080501
08050102
0805010208
08050108
0202
02
0202
020219
020220
0203

01
0101
010104
01010404
02
0201
020105
020106
02012D

0,00

DOTAÇÕES DA RECEITA
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
INSCRIÇÕES/
DIMINUIÇÕES/
REFORÇOS
AlllULAÇÕES

DOTAÇÃO
ANTERIOR

2.331.365,47
2.331. 365,47

DOTAÇÃO
SEGUINTE

0,00
0,00
2852771,69

2128638,05

2852771,69

2128638,05

0,00
0,00
4981409,74
4981409,74

2852771,69

2128638,05

4981409,74

0,00
0,00

IDENTIACAÇÂ.O DAS RUBRICAS
ORGÂNICA

2.128.638,05
2.J.28.638,0S

DOTAÇÃO
SEGUINTE

2128638,05

IDENTIFICAÇÃO D.O.S RUBRICAS
CLASS. ECONÓMICA

DESPESA
MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
DIMINUIÇÕES/
INSCRIÇÕES/
REFORÇOS
ANULAÇÕES

DESCRIÇÃO
Camara Municipal
Presidência
Despesas Com O Pessoal
Abonos Variáveis Ou Eventuais
Ajudas De Custo
Aquisição De Bens E Serviços
Aquisição De Serviços
Outros Trabalhos Especializados
Outros Serviços
Ju ros E Out ros Encargos
Outros Juros
Outros
Transferências Correntes
Administração Local
Continent e
Freguesias
Outros
Outras Despesas Correntes

DOTAÇÃO
ANTERIOR

0,00
0,00
0,00

DESPESA
MODIFICAÇÕES
ORÇAMENTAIS
INSCRIÇÕES/ PIMINUIÇÕES/
REFORÇOS
ANULAÇÕES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

5.000,00

2.000,00

0,00

7.000,00

175.000,00
420.950,00

35.000,00
30.000,00

0,00
0,00

210.000,00
450.950,00

355.894,89

2.500,00

0,00

358.394,89

l.031.589,47

0,00

25.000,00

l.006.589,47

140.000,00

70.000,00

0,00

210.000,00

892.600,00
21.000,00

10.000,00
0,00

0,00
15.000,00

902.600,00
6.000,00

180.000,00
174.000,00

0,00
15.000,00

16.708,00
0,00

163.292,00
189.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

115.000,00
750.000,00
19.600,00

0,00
20.000,00
0,00

20.000,00
0,00
4.500,00

95.000,00
770.000,00
15.100,00

Diversas
Outras
Outras Restit ui ções
Transferências De Capital
Administraç~o Local
Continente
Freguesias
Outras Transferências
Outros
Departamento De Administração Geral
Aquisição De Bens E Serviços
Aqui sição De Serviços
Assistência Técnica
Outros Trabalhos Especializados
Departamento Educação, Cult ura E Qualidade De Vida
Despesas Com O Pessoal
Remu nerações Cerras E Permanentes
Pessoal Quadros· Regime Contrat o Individual Trabal ho
Recrutamento Pessoal Para Novos Postos De Trabalho
Aquisição De Bens E Serviços
Aqui sição De Bens
Alimentação · Ref ei ções Confecionadas
Alimentação. Géneros Para Confecionar
Material De Educado, Cu ltura E Recreio

0204

0205

020121
Ou11os Bens
193.700,00
0202
Aqu1s1ção De SeMços
020208
Locação De Outros Bens
185.000,00
020214
Estudos, Pareceres, Projetos E Consultadoria
153.SOO,OO
020217
Publicidade
144.131,82
020218
Vlgllãncla ESegurança
162.000,00
020225
Outros Serviços
l 716.850,00
04
Transferências Correntes
0407
Instituições Sem Fins Lucrat111os
040701
Instituições Sem Fins Lucrativos
04070101
Fons Culturais
485.000,00
04070103
Fins Turist1cos
51.000,00
04070108
Outras Transferênt1as
58.500,00
07
Aquisição De Bens De Capital
0701
Investi mentos
070103
Edifícios
07010302
Instalações Desportivas E Recreativas
0701030209 Outros
491.079,25
07010305
Escolas
1.326 000,00
070104
C<Wlstruções Diversas
07010406
Instalações Desponrvas E Recreativas
70.000,00
070107
Equipamento De lnformáuca
80.aoo,oo
08
Transferências De Capital
0807
lnst1tu1ções Sem Fins Lucrativos
080701
Instituições Sem Fins Lucrativos
1.065.610,50
0808
Famllias
080802
Outras
50.000,00
Departamento Ordenamento Do Territót10 EAmbiente
01
Despesas Com O Pessoal
0101
Remunerações Certas E Permanentes
010104
Pessoal Quadros- Regime Contrato Individual Trabalho
01010404
Recrutamento Pessoal Para Novos Postos De Trabalho
5.000,00
02
Aqu1s1ção De Bens EServiços
0201
Aquisição De Bens
020120
Material De Educação. Cultura E Recreio
500,00
0202
Aquisição De Serviços
020215
rormação
500.00
07
Aqu1s1ção De Bens De Capotai
0701
Investimentos
070101
Terrenos
123.574,70
070115
Outros lnvesumemos
07011501
Estudos E Projetos
229.251.50
Departamento Obras Publicas E Conservação
01
Despesas Com O Pessoal
0101
Remu nerações Certas E Permanentes
010104
Pessoal Quadros·RegJme Contrato Individual Trabalho
01010404
Recrutamento Pessoal Para Novos Postos De Trabalho
15.000,00
02
Aquisição De Bens E Serviços
0201
Aqu1s1ção De Bens
020102
Combustrveis e Lubnf1Cantes
02010202
Gasóleo
340.000,00
0202
Aqu1s1ção de Serviços
020220
Outros Trabalhos Especlahzados
16.000,00
020225
Outros Serviços
714.500,00
07
Aquisição De Bens De Capital
0701
Investimentos
070101
Terrenos
1.301.000,00
070103
Ed1f1c1os
07010307
Outros
362.512,41
070104
Construções Diversas
07010413
Outros
2 627 620.21
0703
Bens De Domin10 Púbhco
070303
Outras Construções E Infraestruturas
07030301
Viadutos, Arruamentos EObras Complementares
1.698.017,49
07030308
Viação Rural
0703030802 Rede Viaria Municipal . Obras
1.648.000.00
TOTAL 19.609.482,24
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
TOTAL OE DESPESAS DE CAPITAL

1500,00

0,00

195.200,00

0,00
0,00
0,00
o.ao
145 100,00

4.500,00
32.000,00
15.300,00
10.500,00
0,00

180.500,00
121.500,00
128.831,82
151.500,00
1.861.950,00

4 000,00
o.ao
9.808,00

0,00
4.500,00
0,00

489.000,00
46.500,00
68308,00

0,00
o.oo

55.000,00
69000,00

436.079,25
1. 257.000.00

o.oo
0,00

10.000.00
50.000,00

60.000,00
30000,00

15.000,00

0,00

1.080.610,SO

0,00

40.000,00

10.000,00

0,00

5.000.00

0,00

1.000.00

0,00

1.500,00

600,00

0,00

1 100,00

14.700,00

0,00

138 274,70

0,00

10.000,00

219 251,50

0,00

15.000,00

o.oo

o.oo

45.000,00

295000.00

6.000,00
39.000.00

0,00
o.oo

22.000,00
753.500,00

0,00

14.700,00

1.286.300,00

0,00

100.000,00

262 512,41

84.000,00

0,00

2.711 620. 21

247.500,00

0.00

1.945.517,49

0,00
752.708,00
381.508,00
371.200,00

176.000,00 1.472.000,DO
752.708,00 19.609.482,24
213.008,00
539.700,00

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis d o Presidente da
Câ mara e dos Vereadores Ana Margarida Sil va, Luís Nobre e Maria José Guerreiro e
a abstenção dos Vereadores Marques Franco, Helena Marques e Ilda Figueired o. ( 19)
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RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos do
número 3 do artigo 35° da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar os seguintes
despachos:-

~O

proferido pelo Presidente da Câmara em 8 de abril findo pelo qual

autorizou a prorrogação de prazo para entrega das propostas pelo prazo de quatro dias
a contar da data da publicação do aviso no Diário da Rep ública relativo à empreitada de
"Reabilitação da Rede Viária do concelho de Viana do Castelo";

~O

proferido pelo

Presidente da Câmara em 14 de junho corrente pelo qual aprovou a minuta de contrato
relativo à empreitada de "Reabilitação da Rede Viária do concelho de Viana do Castelo".
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presente a totalidade de membros
em efetividade de funções. (20) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO

PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção
aberto ao público, tend o-se registado a intervenção de:- ARMANDO SOBREIRO Chamou a atenção para o facto de a praia do Cabedelo, entre a foz da Ribeira de Anha
e a foz do Rio Lima, encontra-se extremamente suja com detritos arrojados pelo mar,
tornando-se até perigoso andar descalço na praia Referiu ainda que dever-se-ia
considerar a possibilidade de construir um crematório que servisse todo o distrito de
Viana do Castelo, dado que o mais próximo se localiza em Matosinhos. Eugenia
Jacome - Alertou para o facto de na Rua Frei Bartolomeu dos Mártires, apesar de ser
proibido estacionar, os automobilistas estacionam de forma caótica, pedido á Câmara
que interceda no sentido de solucionar este problema. (21) APROVAÇÃO DA ACTA

EM MINUTA:- Nos termos do número 3 do artigo 57° da Lei n. 0 75/2013, de 12 de
Setembro, foi deliberado aprovar a acta desta reunião, em minuta, para surtir efeitos

imediatos, para o que foi a mesma lida e achada conforme e seguidamente assinada pelo
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
ence1Tada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.

~ \ "-7
-0~·~' ~ Fr--- "
/

