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ACTA tr 191Jo<'
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA
15 DE SETEMBRO DE 2016:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos quinze dias do mês de Setembro do ano
dois mil e dezasseis, nesta cidade de Viana do Castelo e Paços do Concelho, reuniu-se a
Câmara Municipal de Viana do Castelo sob a presidência do Presidente da Câmara e
com a presença dos Vereadores Vítor Manuel Castro de Lemos, Ana Margarida
Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro
da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro Gonçalves Teixeira e Helena Cristina Mendes
Marques. Secretariou o Diretor de Departamento de Administração 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 Francisco Manuel Marques Franco por se enconh·ar doente e Maria Ilda da
Costa Figueiredo tendo esta comunicado a sua substituição, pelo período de oito dias,
nos termos do disposto no art° 78º da Lei n. 0 169/99, de 18 de Setembro, pelo que foi
substituída por Cláudia Cristina Viana Marinho, uma vez que os cidadãos
imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, António Carlos Ribeiro Lomba da
Costa e Abel Duarte Lima Barbosa Pires Viana solicitaram igualmente a sua substituição
e, tendo em atenção que se encontrava presente na sala, iniciou de imediato as suas
funções como Vereadora. PERÍODO DE ANTES DA ORDEMDODIA:- 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. JNTERVENÇÃO

DO PRESIDENTE DA CÂMARA - 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentada a inf01mação que seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO -

No dia 2 de

Setembro o Presidente da Câmara acompan hou a visita do Ministro da Saúde que se deslocou a Viana
do Cast elo a convite do mesmo. Nesta visita houve oportunidade de se realizar uma reunião com a
administração e diretores hospitalares e uma visita ao Serviço de Urgências. Nesta visita foi anunciado
o investimento na requalificação das urgências do Hospital de Viana do Castelo. O Ministro da Saúde
reuniu em seguida com os autarcas da CIM do Alto Minho. A 3 de Setembro realizou-se a abertura da
exposição antológica dos 50 anos de carreira do artista Pinto Meira, patente nos antigos Paços do
Concelho, Museu do Traje e Santa Casa da Misericórdia. Também neste dia, decorreu o a Gala Final
de encerramento do XX Festival Internacional de Folclore na Praça da Republica. De 5 a 10 de
setembro, veleiros 100% autónomos e equipados com aplicações inovadoras na área da robótica
participaram no Campeonato do Mundo de Veleiros Robóticas (World Robotic Sailing Championship
- WRSC) 2016, organização da responsabilidade da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP) e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC),
com o apoio da Câmara Municipal. Estiveram presentes neste certame a China, Espanha, Estados
Unidos da América, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Japão, Nova Zelândia e Portugal. No dia 6 de
Setembro, o Executivo Municipal entregou quatro carrinhas de transportes destinadas à utilização por
parte da Associação Desportiva de Barroselas, do Clube de Basquete de Viana, do Darque Kayak Clube
e do Voleibol Clube de Viana. O Presidente da Câmara Municipal e o Presidente do Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana assinaram, a 7 de Setembro, um protocolo para promover o
programa "Reabilitar para Arrendar- Habitação Acessível", o qual visa promover o programa que tem
como principal objetivo financiar operações de reabilitação para edifícios destinados a arrendamento
em regime de renda condicionada . No dia 8 de Setembro, o Executivo Municipal recebeu as equipas
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de hóquei em patins do F.C. Barcelona e da Juventude de Viana, que se defrontaram na Taça Zé
Natário. No dia 9 de Setembro, decorreu a concentração, promovida pela Associação Em presarial de
Viana do Castelo (AEVC), para reivindicar o fim das portagens no Alto Minho, junto ao pórtico de Neiva
da autoestrada que liga Viana do Castelo ao Porto, com a presença de vários empresários do distrito,
trabalhadores, do presidente da Câmara de Viana do Castelo e de vários presidentes de Juntas de
Freguesia, bem como de representantes de partidos políticos. No dia 10 de Setembro, o Presidente
esteve presente na sessão de inauguração do Centro de Int erpretação Militar, em Ponte de Lima, que
contou com a prese nça do Presidente da República. O Chefe do Governo de Andorra, Antoni Martí
Petit, esteve em Viana do Castelo, no dia 11 de Setembro, para uma visita à cidade, ao Museu do Traje
e a Sant a Luzia . Na visita, também esteve presente o Ministro dos Negócios Estrangeiros português,
Augusto Santos Silva, e o embaixador de Andorra em Portugal. Esta visita permitiu dar a conhecer
todas as potencialidades turísticas e económicas de Viana do Castelo. No dia 12 de Setembro, o
Presidente da Câmara Municipal assinou numa cerimónia presidida pelo Ministro da Educação, os
acordos de colaboração para a requalificação e modernização das insta lações da Escola EB23 Frei
Bartolomeu dos Mártires e de Barroselas. Estes acordos garantem o financiamento da componente
nacional para avançar com a requalificação das duas escolas de Viana do Castelo. De 12 e 16 de
setembro, decorre o X Campeonato da Europa de Pesca à Boia, no estuário do Rio Lima, iniciativa
organizada pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva e pela Câmara Municipal e que conta com
a presença de atletas que represen tam as seleções de Portugal, Espanha, França e Itália . No dia 13 de
Setembro, o Presidente da Câmara na sua qualidade de membro do Comité das Regiões participou
em Bruxelas no seminário" The new Environmental lmplementation Review: What's in it for regions
and cities?", promovido pela Comissão ENVE daquela entidade. No dia 15 de Setembro, o Presidente
da Câmara assinou o Contrato de Desenvolvimento Desportivo com a União de Freguesias da Torre e
Vila Mou para a requalificação do campo de jogos e o auto de consignação da obra da Associação dos
Reformados do Distrito de Viana do Castelo. (a) José Maria Costa .". 2 - VOTO DE PESAR:-

Pelo

Presidente da Cfünara foi apresentado o voto de pesar que seguidamente se transcreve:Voro DE

PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ R ODRIGUES -

José Rodrigues nasceu em Luanda em 1936 e

estudou na Faculdade de Belas Artes no Porto. Nesta escola, o escultor integrou, com Ângelo de Sousa,
Armando Alves e Jorge Pinheiro, o "Grupo dos Quatro Vintes", que marcou indelevelmente o mundo
das artes plásticas, pela excecional qualidade das obras como pintores ou escultores e pe la sua
projeção internacional. Foi um dos fundadores da Cooperativa Árvore, no Porto, onde se realçou o
seu notável trabalho como dinamizador cultural e um dos promotores da Bienal de Arte de Vila Nova
de Cerveira. O escultor José Rodrigues, um dos artistas mais conhecidos da sua geração e um dos
grandes mestres da cultura portuguesa, foi o autor de obras emblemáticas, como o monumento
ao empresário na Avenida da Boavista, a escultura do cubo na Praça da Ribeira e as ilustrações dos
livros de Eugénio de Andrade . Deixou, também, obras marcantes em Viana do Castelo,
nomeadamente a escultura em homenagem aos 25 anos do 25 de Abril na Praça da liberdade, as
esculturas da Praça da Republica e a estátua ao Pescador. Com a sua morte, no passado dia 10 de
Setembro, deixou-nos um legado de brilhantismo, diversidade e dinamismo na sua uma vasta obra
e uma marca indelével nas iniciativas cu lturais e formativas que desenvolveu. Proponho, assim,
pelo notável percurso de vida e contribuição para a cultura e artes plásticas, que seja registado um
voto de pesar pelo desaparecimento do escultor José Rodrigues, manifestando o profundo pesar e a
grande consternação e expressando toda a sua solidariedade à sua Família. (a) José Maria Costa.". A

Cfünara Municipal deliberou aprovar o transcrito voto de pesar. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Cfünara e os Vereadores
Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Helena Marques e Cláudia Marinho. INTERVENÇÃO DO VEREADOR EDUARDO

TEIXEIRA:· O Vereador Eduardo Teixeira abordou os seguintes assuntos:- 1. SORTEIO

Quinta-Feira, 15 de Setembro de 2016

DA TAÇA DAVIS: - Protestou pelo facto de o Presidente da Câmara ter cedido o salão

nobre para que se procedesse ao sorteio das provas da taça Davis que irão ser realizadas
em Viana do Castelo, sem ter avisado os restantes membros do Executivo. Salientou que
o Executivo Municipal é formado por nove pessoas e não por quatro ou cinco que foram
as que tiveram presentes naquele acto e que levaram a imprensa a dizer que o Executivo
Municipal recebeu os responsáveis pela organização da taça Davis e atletas. O Presidente
da Câmara referiu que não é responsável pelas notícias que saem nos jornais,
acrescentando que na dita cerimonia só estiveram presentes ele próprio e o vereador do
Pelouro do Desporto. 2. OBRA NA ESTRADA DA AMOROSA/CHAFÉ:- Questionou o facto de esta
obra, realizada a cargo da Polis Litoral Norte, ainda não ter sido recebida nem transferida
para a Câmara Municipal. 3. OBRA DA PRAIA NORTE - Interrogou o Presidente da Câmara
acerca da data de inicio da obra projetada para a Praia Norte, considerando que constam
da ordem de trabalhos de hoje o lançamento dos concursos para a construção dos dois
bares de apoio. O Presidente da Câmara respondeu que aguarda-se o visto d o Tribunal
de Contas no contrato de empreitada, após o que os h·abalhos poderão começar.

INTERVENÇÃO DA VEREADORA CLAUDIA MARINHO:- A Vereadora Cláudia
Marinho abordou os seguintes assuntos:- 1. REMOÇÃO DAS COBERTURAS DE

FIBROCIMENTO:-

Interpelou o Presidente da Câmara acerca do momento em que começarão as obras de
substituição da cobertura de fibrocirnento quer dos armazéns da Câmara Municipal quer
do Quartel dos Bombeiros Municipais. O Presidente da Câmara esclareceu que estas
obras irão oportunamente ser realizadas com o orçamento municipal. 2.

PROTOCOLO COM

ASUEMAR -Questionou em que situação estaria este processo, no que concerne ao espaço
cedido ao Grupo Folclórico de Viana do Castelo, especificamente à sala e anexos, pois já

na anterior reunião alertou que estas cláusulas deveriam de constar no contrato a
celebrar. A Vereadora Maria José Guerreiro informou que irá decorrer uma reunião na
Junta de Freguesia de St1 Mª Maior com todos os interessados e que estas questões
seriam vistas. 3. RUA FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES - Voltou a referir que os
moradores da Rua Frei Bartolomeu dos Mártires continuam com dificuldade no acesso
às suas casas devido ao estacionamento abusivo de veículos. Dificultando o acesso dos
moradores inclusive moradores com mobilidade reduzida (com cadeira de rodas) que
ficam impossibilitados de entrar em casa. Foi sugerido pela vereadora que fossem
colocado vasos ou pilaretes em toda a extensão da rua de modo a impedir o
estacionan1ento. O vereador Vítor Lemos informou que está ao corrente da situação e
que iria tentar solucionar a situação como sugerido. 4. PARAGEM DE AUTOCARROS
JUNTO Á IGREJA DA SAGRADA FAMÍLIA - Disse que os munícipes utilizadores dos

transportes públicos urbanos, daquela freguesia (St''l Mª Maior), gostariam que fosse
colocada uma paragem de autocarro junto à Igreja da sagrada farrú lia. Apesar de não
existir sinalização nem paragem coberta os autocarros acabam por parar. Não existindo
a referida sinalização seria oportuno pensar em criar urna paragem coberta para os
utilizadores dos referidos transportes. O vereador Luís Nobre ficou de se inteirar da
situação. INTERVENÇÃO DA VEREADORA HELENAMARQUFB:- A Vereadora Helena
Marques queixou-se o facto de muitas obras que são efetuadas nas vias públicas não
estão devidamente sinaHzadas nem são criadas percursos alternativos quando as vias
intervencionadas ficam intransitáveis. Acrescentou que dever-se-ia alertar os
Presidentes de Junta para quando houverem subcontratações de obras em arruamentos,
obrigarem á sua sinalização e à criação de percursos alternativos. ORDEM DO DIA:-
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Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constante tomadas as
seguintes resoluções:- (O 1) APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:- A
Câmara Municipal, em 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 1 de setembro corrente, pelo que irá ser
assinada pelo Presidente da Câmara e pela Secretária da referida reunião. Esta
deliberação foi tomada por unanimid ade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (02) DELIBERAÇÕES DA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL:- A) VENDA DE PAVILHOES/PARQUE EMPRESARIAL
LANHESES:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-388, de

12 de setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia
Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 9 do mesmo mês de setembro,
deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada
por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 4 do mês de
agosto findo. "Ciente:'. B) AQUISIÇAO DO LOTE NA Z.I. NEIVA/CHAFÉ:- A Câmara
Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-389, de 12 de setembro corren te
pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão
ordinária realizada em 9 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta
que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por
esta Câmara Municipal em sua reunião de 4 do mês de agosto findo. 11 Ciente.". C) 2ª
REVISAO ORÇAMENTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO:- A

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-386, de 12 de setembro

corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão
ordinária realízada em 9 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta
que, sobre o assunto indicado em título, foi fo rmulada por deliberação tomada por
esta Câmara Municipa l em sua reunião de 4 do mês d e agosto findo. "Ciente.". D)
PROPOSTA

DE

AJUSTAMENTO

DO

PAF

-

PLANO

DE

AJUSTAMENTO

FINANCEIRO:· A Câmara Municipal tomou conhecimento d o teor do ofício AM-387,
de 12 de setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia
Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 9 do mesmo mês de setembro,
deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em titulo, foi formulada
por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 4 do mês de
agosto findo. "Ciente.". E) ISENÇAO DE IMT - LACOVIANA:- A Câmara Municipal
tomou conhecimento d o teor do ofício AM-395, de 12 de setembro corrente pelo qual
é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária

realizada em 9 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre
o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara
Municipal em sua reunião de 1 do referido m ês de setembro. 11Ciente.". F) ISENÇAO
DE IMT - KGS DIAMOND PORTUGAL, LDA:- A Câmara Municipal tomou
conhecimento do teor do ofício AM-396, de 12 de setembro corrente pelo qual é dado
conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 9
do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto
indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal
em sua reunião de 1 do referido mês de setembro. "Ciente.". G) FIXAÇAO DAS TAXAS
DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS - IMI:- A Câmara Municipal tomou
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conhecimento do teor do ofício AM-390, de 12 de setembro corrente pelo qu al é dado
conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 9
do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto
indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal
em sua reunião de 4 do mês de agosto findo. "Ciente.". H) LANÇAMENTO DE
DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTAVEL DO IRC RELATIVO AO ANO DE 2016:A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-391, de 12 de
setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na
sua sessão ordinária realizada em 9 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a
proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação
tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 4 do

m~ês

de agosto findo.

"Ciente.". 1) PARTICIPAÇAO VARIAVEL NO IRS:- A Câmara Municipal tomou
conhecimento do teor do ofício AM-392, de 12 de setembro corrente pelo qual é dado
conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 9
do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto
indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal
em sua reunião de 4 do mês de agosto findo. "Ciente.". J) TAXA MUNICIPAL DE
DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP):- A Câmara Murúcipal tomou conhecimento do
teor do ofício AM-393, de 12 de setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de
que a Assembleia Municipal, na sua sessão or dinária realizada em 9 do mesmo mês
de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título,
foi formulada por deliberação tornada por esta Câmara Municipal em sua reunião de

4 do mês de agosto findo. "Ciente.". L) REGIME DE INCENTIVOS 2017 (NORMAS

EXCECIONAIS E TRANSITORIAS PARA O ANO DE 2017) - EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS E ACOLHIMENTO EMPRESARIAL - ATIVIDADES ECONOMICAS
RELACIONADAS COM AS FILEIRAS DA AGRICULTURA, FLORESTA E PRODUTOS
DE BASE REGIONAL - REGENERAÇAO URBANA - MODERNIZAÇAO DE ESPAÇOS
COMERCIAIS E ESPAÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS:- A Câmara Municipal

tomou conhecimento do teor do ofício AM-394, de 12 de setembro corrente pelo qual
é dado conhecimento de que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária

realizada em 9 do mesmo mês de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre
o assunto indicado em título, foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara
Municipal em sua reunião de 4 do mês de agosto findo. "Ciente.". M) ALARGAMENTO
DE UMA OBRA DE ARTE NA RUA DA PAREDINHA - NOGUEIRA - DECLARAÇAO DE
INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL:- A Câmara Municipal tornou conhecimento do

teor do ofício AM-398, de 12 de setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de
que a Assembleia Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 9 do mesmo mês
de setembro, deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título,
foi formulada por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de

21 do mês de julho findo. "Ciente.". N)

OPERAÇAO URBANISTICA DE

"LEGALIZAÇAO DE PISCINA, ANEXOS, CASA DE HABITAÇAO (CASEIRO)" PROC. Nº 165/15 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO
MUNICIPAL:- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício AM-388,
de 12 de setembro corrente pelo qual é dado conhecimento de que a Assembleia
Municipal, na sua sessão ordinária realizada em 9 do mesmo mês de setembro,
deliberou aprovar a proposta que, sobre o assunto indicado em título, foi formulada
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por deliberação tomada por esta Câmara Municipal em sua reunião de 1 do referido
mês de setembro. "Ciente.". (03) ACORDOS DE COLABORAÇÃO ENTRE O

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO PARA A
REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA
FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES E DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE
BARROSELAS:- A Câmara Municipal d eliberou, nos termos d o número 3 d o artigo 35°
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar os Acordos de Colaboração que a seguir
se transcrevem e que foram celebrados no dia 12 de Setembro corrente:
"ACORDO DE COLABORAÇÃO
PARA A REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA
B ÁSICA E SECUNDÁRIA DE BARROSELAS

O Estado, atra\·és do Ministério da Educação, neste ato representado por S. E x. o Ministro da
Educação, D outor Tiago Brandão Rodrigues e,
O Município de V iana do Castelo, neste ato representado pelo Presidente da Câmara

l\funicipa~

J osé Maria da Cunha Costa:
Celebram entre si o presente Acordo de Colaboração com base no disposto no artigo 17.º, n.<) 1,
do D ecreto-Lei n.0 384/87, de 24 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 157/ 90, de 17 de
maio e pelo Decreto-Lei n. 0 319 /2001, de 1Ode dezembro, que estabelece o Regime de Celebração
de Contratos-Programa, bem como das disposições conjugadas da Resolução do Conselho de
Ministros o.º 41 /201 6, de 17 de agosto, e do Despacho n.º 10805/2016, de 2 de setembro; e, para
os efeitos previstos no arrjgo 12.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de o utubro, e no
artigo 39.º, n.º 2, da Portaria n.º 60-C/2015, d e 2 de março, alterada pela Porraria u.º 181-A/2015,
de 19 de junho, pela Portaria o.'' 190-A/2015, de 26 de junho, e pela Portaria n.º 148/20 16, de 23
de maio, que aprovou o Regulamento Específico do D omínio do Capital Humano, nos seguintes
termos:

Artigo 1.º
Objeto

O

prc~cntc

.\cor<lo de Colaboração define as condições de transferência para o Município das

atribuições a que se refere o artigo 39.'' da Portaria n.º 60-C/ 2015, de 2 de março, dcsignadamence
a elegibilidade, enquan ro entidade beneficiária, para incetYençôes de rcgualificaçào e modernização
das instalações da J·:scola Básica e Secundária de Barrosd as, do ra,·antc designada Escola, a
executar no itmbito d o Programa Operacional Regional

ORTE 2020.

Artigo 2."
Competências do Ministério da Educação
} , o l\[j11istério da Educação compete:

1.

.\poíar, arrm•és da Direção de Serviços da Região

lo rte da Direção Geral dos

Esrabdccimentos Escolares, a soliciração da Câmara :.fmúcipal de \'iana elo Castelo, na
definição <lo programa de intcn·cnçào de requalificação e moc.lcrnizaçfo das instalações da
Escola;
2.

Dar parecer rempesti,·o sobre os projetos de arqu1cerura e de especialidades para a
requalificacào e modernização das instafaçõcs <la Escola;

3. .\poiar o s ó rgãos c.lc gestão do Agrupamento de Escolas de Barrm;clas no <lcscm·okimcnto
regular das ati,·i<ladcs lcti,·as;
4. Transferir para o l\[unicípio de \'iana do Cascelo o montante <le € 70.500,00 (setenta mil e
gtúnhentos euros) para pagamento de metade d o valor da contrapartida pública nacional da
empreitada Jc ampliação e modernização da E scoL1, nos seguintes term os:
a) No ano econó mico de 2017, o montante de€ 35.250,00 (trinta e cinco mil, duzentos e
cinquenta euros);
b) No ano económico de 2018, o montante de€ 35.250,00 (trinta e cinco mil, duzentos e
cint1uema euros).
5. Sem prejuízo <lo disposto no número anterior, transitará para o ano económico subsequente
o mo nrnnce que e,·enrualmence não seja transferido dc,·ido a atrasos na ext:cuçào <ln
empreitada.

Clausula 3.ª
Competências da Câmara Municipal de Viana do Castelo

A Câmara ~Iutúcipal de \'iana d o Cascelo co mpt:te:
1.

,\ ssegurar a elaboração dos projeros de arquitetura e das csp<.'cialida<lcs para a ampliação e
modernização do edifício e dos arranjos e);tetiores incluídos no perímetrn da Escola.

2. Solicitar tempcstivamentc os pareceres dos scn•iços do l\finisréLio da J·~ducaçào pre,·istos no
.\ v iso para .\presentação de Candidaruras respetiw);
3. Obter todos os pareceres legalmente cxjgh·eis;
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4.

Assumir o encargo com comparticipação pública nacional da empreitada de ·equalificação e
modernização das instalações da Escola, no mo ntante que exceda o valor preYisto na retro
clausula 2.3, n.º 4, resultante do valor de adjudicação, de e,·entuais custos adicionais e de revisão
de preços;

5. Assegurar a posição de dono da obra, lançando os procedimentos de acordo com os projetos
aprovados pelos Serviços do Ministério da Educação, adjudicar as obras nos termos previstos
no Código dos Contratos Públicos, bem como garantir a fiscalização e a coordenação da
empreitada;
6. Garantir o financiamento da empreitada e o pagamento ao adjudicatário, através de dotações
orçamentais inseriras, aprovadas e visadas nos termos legais.

Cláusula 4.ª
Desp esas com as obras de modernização da Escola
l. O custo da empreitada de modernização da Escola é estimado em € 940.000,00 (novecentos e
quarenta euros).
2. O Ministério <la Educação pagará ao J\ funidpio de Viana do Castelo, por co nta da boa
execução da empreitada, o montante <le € € 70.500,00 (setenta mil e quinhentos euros),
correspondente a 7,5 % do custo estimado da empreitada e a metade da contrapartida pública
nacional, previsto na retro cláusula 2.3, n. 0 4, através da dotação orçamental do Plano de
Inn:stimentos <lo Ministério da Educação.
3. O l\funicípio de Viana do Castelo supo.rt.ará o montante remanescente da contrapartida pública
nacional, estimado cm€ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos euros), correspondente a 7,5%
do custo estimado da empreitada e a metade da contrapartida pública nacional, através das
rubricas orçamentais respetivas.
4. Para efeitos do disposto no número 2, o Município de Viana do Castelo enviará ao J\.linistério
da E ducação os autos de medição da empreitada, devidamente aprovados, dispondo este do
prazo de 30 dias para proceder ao respetivo pagamento até ao limite do montante prcYisto
para cada ano na retro clausula 2.", n. 0 4.
5. Os restantes 85 % , no valor máximo de € 799.000,00 (setecentos e um·enta e nove mil euros)
serão suportados por verbas advindas do Fundo Europeu d e D esenvolvimento Regional, no
âmbito do Programa Operacional Regional NORTE 2020.

Clausula 5.ª
Acompanhamento, controlo e incumprimento na execução do Acordo

1. Com a assinatura deste Acordo é constituída uma conú~sào ele acompanhamento composta

por um represen tante do l\1inistério da E ducação, designado pela Direção de Sen·iços da
1

Região Norte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um representank da Câmara
l\fonicipal. por esta designado, e pela Diretora do Agrupamenco de Escolas de Barroselas.
2.

À comissão referida no número anterior cabe coordenar a execução da empreitada com o
dcsem·olvünento regular das atividades letivas.

3. O presente Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo entre as partes outorgantes.
4. Ambas as partes rêm os de,·eres e direitos de co nsulta e informação recíprocos, bem como de
pronúncia sobre o eventual incumprimento do Acordo.
5. O incumprimento por qualquer das partes outorgantes das obrigações constantes no presente
Acordo confere, à parte não faltosa, o direito à reso lução do mesmo.
6. Sem prejuízo do estipulado nos números anteriores, o incumprimento pela Câmara Municipal
de Viana do Castelo das responsabilidades constantes da Clausula 3.", determina a resolução
do presente Acordo, não podendo esta exigir, seja a que título for, compensação ou
indemnização a pagar pelo f\finistério da Educação por encargos cm que tenha incorrido para
a sua execução.

Clausula 6."

Prazo de vigência
O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigora rá até à receção da
empreitada.
O presente Acordo de Colaboração é celebrado cm dois exemplares o riginais, ficando wn na posse
do Ministério da Educação e outro na posse da Câmara l\funícipal de Viana do Castelo.

"ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES

O Estado, através <lo .t-.linistério da Educação, neste ato representado por S. Ex. o l\finistro da
Educação, D outor Tiago Brandão Rodrigues e,
O l\Iunicípio de Viana do Castelo, neste aro representado pelo Presidente <la Câmara Municipal,
José !\faria da Cunha Costa;
Celebram entre si o presente Acordo de Colaboração com base no disposto no artigo 17.º, n. 0 1,
do Decreto-Lei n." 384/87, de 24 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.0 157 / 90, de 17 de
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maio e pelo Decreto-Lei n.º 319/2001, de LO de dezembro, que estabelece
de Contratos-Programa, bem como das disposições conjugadas da Resolução do Consellio de
J\:[inistros n.º 41 /2016, de 17 de agosto, e do Despacho n.º 10805/2016, de 2 de setembro; e, para
os efeitos previsros no artigo 12.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 159/ 2014, de 27 de outubro, e no
artigo 39.º, n.º 2, da Portaria n.º 60-C/2015, de 2 de março, alterada pela Portaria n.º 181-~A/2015,
de 19 de junho, pela Porraria n.º 190-1\ /20 15, de 26 de junho, e pela Portaria n.<> 148/ 2016, de 23
de maio, que aprcn-ou o Regulamento Específico do Domínio do Capital Humano, nos seguintes
tennos:

Artigo 1.º
Objeto
O presente r\cordo de Colaboração define as condições de uansferência para o 1-.fonicípio das
atribuições a (]Ue se refere o artigo 39.º da Portaria n.º 60-C/ 2015, de 2 de março, designadamente
a elegibilidade, enquanto entidade beneficiária, para intervenções de requalificação e modernização
das instalações da Escola Básica Frei Ihrtolomeu dos Mártires - Viana do Castelo, dora\'ante
designada Escola, a executar no âmbito do Programa Operacional Regional NORTE 2020.

Artigo 2. 0
Competê ncias do Ministério da E ducação
Ao Ministério da Educação compete:
1. Apoiar, através da Direção de Serviços <la Região Norte da Direção Geral dos

Estabelecimentos Escolares, a solicitação da Câmara tv[unicipal de Viana do Castelo, na
definição do programa <le intervenção de requalificação e modemizaçào das instalações da
Escola;
2. Dar parecer tempestivo sobre os projetos de arguitetura e de especialidades para a
requalificação e modernização das instalações da Escola;
3. .Apoiar os órgãos de gestão do .Agrupamento de Escolas de Santa Maria .Maior - Viana do
Castelo no desenvolvimento regular das atividades letivas;
4. Transferir para o

~Município

de Viana do Castelo o montante de € 289. 195,50 (duzentos e

oitenca e nove mil, cento e noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos) para pagamento de
metade do valor da contrapartida pública nacional da empreitada de ampliação e modernização
da Escola, nos seguintes termos:
a) No ano económico de 2017, o montante de€ 144.597,75 (cento e quarenta e quatro mil,
l]uinhentos e noventa e sete euros e setenta e cinco cêntimos);

b) No ano económico de 2018, o montante de€ 144.597,75 (cento e quarenta e quatro mil,
quinhentos e no\·cnta e sete euros e setenta e cinco cêntimos).
5. Sem prejuíw do disposto no número anterior, transitará para o ano económico subsequente
o montante c1ue eventualmente não seja transferido devido a atrasos na execução da
empreitada.

Clausula 3.ª
Competências da Câmara Municipal de Viana do Castelo

ACâmara Mmucipal de Viana do Castelo compete:
1. Assegurar a elaboração dos projetos de arquitt:tura e das especialidades para a ampliação e
modernização do edifício e dos arranjos exteriores incluídos no perímetro da Escola.

2. Solicitar tempestiYamente os pareceres dos serviços do Ministério da Educação previstos no
~,-\viso

3.

para 1\presentaçào de Candidaturas respetivo;

Obter todos os pareceres legalme11te exigíveis;

4. Assumir o encargo com comparticipação pública nacional da empreitada de requalificação e
modernização cfas instalações da Escola, no montante que exceda o valor pre,·isto na retro
clausula 2.', n.º 4, resultante do valor de adjudicação, de eventuais custos adicionais e de re•risào
de preços;
5. Assegurar a posição de dono da obra, lançando os procedimencos de acordo com os projetos
aprovados pelos Seffíços do Ministério da Educação, adjudicar as obras nos termos previstos
no Código dos Contratos Públicos, bem como garantir a fiscalização e a coordenação da
empreitada;
6. Garantir o financiamento da empreitada e o pagamento ao

adjudicat~írio,

através de <lotações

o rçamentais inscritas, aprovadas e visadas nos termos legais.

Cláusula 4. ª
D espesas com as obras de modernização da Escola
l . O custo da empreitada de modernização da Escola é estimado cm € 3.855.940,00 (três milhões,
oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e <.1uarenta euros.
2. O Ministério da Educação pagará ao Município de V iana do Castelo, por conta da boa
execução da empreitada, o montante de € 289 .19 5,50 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e
noventa e cinco euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 7,5 % do custo estimado da
empreitada e a metade da contrapartida pública nacional, previsto na retro cláusula 2.ª, n.º 4,
através da do tação o rçamental do Plano de Tnnstirnentos do Ministério da Educação.
3. O Município de Viana do Castelo suportará o montante remanescente da contrapartida pública
nacional, estimado em f: € 289.195,50 (duzentos e oitenta e nove mil, cento e nm.·enta e cinco
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euros e cinquenta cêntimos), co rrespondente a 7,5% Os restantes 85 %, no valor máximo de

€ 3.277.549,00 (três milhões do custo estimado da empreitada e a metade da contrapartida
pública nacional, através das rubricas orçamentais respetivas.
4. Para efeitos do disposto no número 2, o Município de Viana do Castelo enviará ao Ministério
da Educação os autos de medição da empreitada, devidamente aprovados, dispondo este do
prazo de 30 dias para proceder ao respetiYo pagamento até ao limite do montante previsto
para cada ano na retro clausula 2.", o.º 4.

5. Os restantes 85 %, no valor máximo de€ 3.277.549,00 (três milhões, duzentos e setenta e sete

mil, quinhentos e c1uarenta e nm'e euros) serão suportados por verbas advindas do Fundo
Europeu de Desenvokimcnto Regional, no âmbito do Programa Operacional Regional

NORTE 2020.

Clausula 5.ª
Acompanhamento, controlo e incwnprimento na execução d o Acordo
1. Com a assinatura deste Acordo é constittúda uma comissão de acompanhamento composta
por um representante do Ministério da Educação, designado pela Direção de Seráços da
Região

orte da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, um representante da Câmara

Municipal, por esta designado, e pelo Diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Maria
J\.faior - Viana do Castelo.

2. À comissão refeáda no número anterior cabe coordenar a execução da empreitada com o
desenvoh·imento regular das atividades letivas.

3. O presente Acordo pode ser revogado, a todo o tempo, por acordo entre as partes outorgantes.
4. Ambas as partes têm os deveres e direitos de consulta e informação recíprocos, bem como de

pronúncia sobre o eventual incumprimento do Acordo.

5. O incump11.mento por quak1uer das partes outorgantes das obrigações constantes no presente
Acordo confere, à parte não faltosa, o direito à resolução elo mesmo.

6. Sem prejuízo do estipulado nos números anteriores, o incumprimento peL'l Câma.ra J\.fonicipal
de Viana do Castelo das responsabilidades constantes da Clausula 3.", determina a resolução
do presente Acordo, não podendo esta exigir, seja a que título for, compensação ou
indemnização a pagar pelo Ministério da Educação por encargos em que tenha incorrido para

a sua execução.

Clausula 6.ª
Prazo de vigência
O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura e vigorará até à receção da
empreitada.

O presenre Acordo ele Cofaboraçào é celebrado em dois exemplares originais, ficando um na posse
do Miniscério da E ducação e o utro na posse da Câmara :l\.[unicipal de Viana do Castelo.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. AUSENCIA DE VEREADORA:Quando os trabalhos iam neste ponto ausentou-se a Vereadora Helena Marques. (04)

PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM JUNTAS DE FREGUESIA:- Pelo
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA - Nos termos da Lei

n9 75 /2013 de 12 de Setembro, conforme regulamento aprovado na Assembleia Municipal
de 28 de Fevereiro de 2014 e no espírito da colaboração técnico-financeira que o Município
de Viana do Castelo vem desenvolvendo com as Juntas de Freguesia, propõe-se a atribuição
de um conjunto de apoios para a execução de obras. A Câmara Municipal propõe-se transferir
os seguintes meios financeiros para as freguesias, de acordo com o acompanhamento dos
projetos e estimativas orçamentais relativos aos empreendimentos. As transferências de
verbas previstas no Plano de Atividades e Orçamento em 2016 para as freguesias serão
efetuadas de acordo com os autos de medição a efetuar pelos Serviços Técnicos Municipais:
Juntas e Uniões de Freguesia
U. F. Nogueira/Vilar/Meixedo
Areosa
U.F. Serreleis/Cardielos
Al11a rães
Vila Franca

Montante
(euros)
10.000
4.600

Designação Obra

Número de
Compromisso

Rua Leiros - Nogueira

4201

Rua Malhão
Balneários Serreleis

4202
4203

15.000

Envolvente Igreja - 2ª. Fase

4204

23.SOO

Alargamento/ Pavimentação
Caminho da Mina

4205

5.000

Outeiro

1.900

Repa ração Trator

Stª. Marta Portuzelo

1.800

Reparação Car rinha

4206
4207

Reabilitação Escola Fonte Grossa

4208

Stª. Marta Portuzelo
TOTAL

11.500
73.300
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(a) José Maria Costa. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade esta11do presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira e Cláudia Marinho. REGRESSO DE VEREADORA:- Quando os
trabalhos iam neste ponto regressou a Vereadora Helena Marques. (05) CONTRATO

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO
A CIMENTOS COSTA VERDE, COMÉRCIO DE CIMENTOS, SA-APROVAÇÃO DE
MINUTA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- " PROPOSTA -

CONTRATO DE PROMESSA OE COMPRA E VENDA - AQUISIÇÃO DE PARCELA DE

TERRENO A CIMENTOS COSTA VERDE- COMÉRCIO OE CIMENTOS, SA-APROVAÇÃO DE MINUTA- Na sequência
da deliberação da aprovação da Assembleia M unicipal da aq uisição pela Câmara Municipal de uma
parcela de terreno, antiga insta lações da SECIL, que se encontra devoluto há vários anos, com a área
de 25.810 m 2 pelo valor de€ 1.053.350, venho propor a aprovação da minuta do contrato promessa
a celebrar entre as partes.

"CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
Entre:

l i! CONTRAENTE: Cimentos Costa Verde - Comércio de Cimentos S.A, Pessoa Coletiva Matriculada
na Conservatória do Registo Comercial do Setúbal, sob o número 503754773, com sede em Out ão,
2900-182 Setúbal, nest e ato represen tada pelos seus Administradores, Gonçalo de Cast ro Salazar
Leit e e Carlos Alberto Medeiros Abreu, na qualidade de PROMITENTE VENDEDORA.

e
2i! CONTRAENTE: Câmara Municipal de Viana do Castelo (CMVC), com sede no Passeio das
Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo, NIPC 506 037 258, aqu i representada pelo
Presidente da Câmara, José M aria Cunha Costa, na qualidade de PROMITENTE COMPRADORA.
Por autorização concedida por deliberação camarária de quatro de agosto de 2016 e deliberação da
sessão da Assembleia Municipal realizada no dia 9 de setembro de 2016, é celebrado o presente
contrato de promessa de compra e venda que se rege pelo seguinte clausulado:

CLÁUSULA 1!!
A PRIMEIRA CONTRAENTE é proprietária e legítima possuidora de um imóvel destinado a Industria,
sendo constituído por um pavilhão e logradouro, com uma área total de 25.810 m 2; área coberta de
9.673 m 2; área descoberta de 16.137 m 2, sito na zona Industrial de Neiva/ Chafé, 1ª Fase, na freguesia
de Chafé, concelho de Viana do Castelo, distrito de Viana do Castelo, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Viana do Castelo, sob o n2 246/Chafé e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo
n.2 1633. Foi emitida pela Câmara Municipal de Viana do Castelo o alvará de autorização de uti lização
n.º 38/1984.

CLÁUSULA 2!!
Pelo presente contrato, a PRIMEIRA CONTRAENTE promete vender à SEGUN DA CONTRAENTE e esta
promete comprar para si ou para quem venha a indicar até ao momento da escritura, o imóvel descrito
na cláusula l !!, livre de quaisquer ónus ou encargos e devoluto de pessoas e bens.

CLÁU SULA 3!
O preço acordado para a compra e venda é de € 1.053 .350,00 (um milhão e cinquenta e três mil e
trezentos e cinquenta euros).

CLÁUSULA4!!
O preço do imóvel aqui prometido vender será pago nos termos seguintes:
a) A título de sinal e princípio de pagamento a SEGUNDA CONTRAENTE pagará na data de assinatura
do presente Contrato Promessa, uma vez obtido o necessário visto do Tribunal de Contas, a
quantia de€ 210.670,00 (duzentos e dez mil e seiscent os e setenta euros) correspondente a 20

% do valor t otal de venda.
b) O valor remanescente do preço, ou seja € 842.680,00 (oitocentos e quarenta e dois mil e

seiscentos e oitenta euros), será pago pela SEGUNDA CONTRAENTE em duas tranches, sendo a
primeira regularizada no mês de maio de 2017 e a segunda no ato da escritura de compra e
venda, a celebrar até 30 de setembro de 2017.

CLÁUSULAS!!
A escritura será realizada até 30 de set embro de 2017, competindo a sua marcação à SEGUNDA

CONTRAENTE, que deverá notifica r a PRIMEIRA CONTRAENTE, da hora, dia e local da sua rea lização,
com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis através de carta registada com aviso de
recepção, expedida para a morada constante da cláusula llíl.

CLÁUSULA 6i!
A PRIMEIRA CONTRAENTEdesde já autoriza o representante da SEGUNDA CONTRAENTE, ou entidade
por si autorizada, a tomar posse imediata e ut ilizar o prédio objeto do presente contrato.

CLÁUSULA 7!!
A PRIMEIRA CONTRAENTE entregou nesta data à SEGUNDA CONTRAENTE, os documentos
necessários à preparação do presente contrato, nomeadamente certidão atualizada do registo
predial, caderneta predial atualizada e licença de util ização.

CLÁUSULA 8!!
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As despesas com a escritura definitiva de compra e venda do propriedade prometida vender, bem
como IMTe IS, emolumentos not ariais e registo a favor do comprador, são de exclusiva
responsabilidade da PROMITENTE COMPRADORA.

CLÁUSULA 91!
1.

No caso de incumprimento do presente contrato, por motivos imputáveis à SEGUNDA
CONTRAENTE, assistirá à PRIMEIRA CONTRAENTE a faculdade de fazer sua a quantia que
entretanto houver recebido a título de sinal.

2.

No caso de incumprimento do presente contrato, por parte da PRIMEIRA CONTRAENTE, assistirá
à SEGUNDA CONTRAENTE a faculdade de exigir àquela o dobro da quantia paga a título de sinal.

3.

Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, a contraente não faltosa pode, em
alternativa, requerer a execução específica do presente contrato promessa nos t ermos do artigo
8302 do Código Civil.
CLÁUSULA 10ª

Este contrato promessa, traduz e constitui o acordo celebrado entre as Contraentes, só podendo ser
modificado por documento escrito e assinado por estas e junto a este contrato como seu aditamento.
CLÁUSULA 11ª
1. Todas as comunicações e notificações que venham a ser necessárias efectuar na vigência do
present e contrato serão feitas por correio registado com aviso de recepção, como segue:
a) Primeira Contraente -Avenida Eng. Duarte Pacheco, 19 - 72 andar, 1070-100 Lisboa.
b) Segunda Contraente - Passeio das Mordomas da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo.

2.0 disposto na presente Cláusula é aplicável para efeito de citação em qualquer processo emergente
do presente contrato.
3.A comunicação de novas moradas, deverá ser sempre efectuada por carta registada com aviso de
recepção.
4.0 simples envio de carta registada com aviso de recepção para as moradas das Contraentes,

constituirá prova bastante para demonstrar que se efectuou qualquer notificação, nomeadamente
para a realização da escritura pública.
CLÁUSULA 121!
Ambos os Contraentes comprometem-se a reconhecer a validade deste contrato, nomeadamente não
invocando a sua nulidade por vício de forma, dispensando o reconhecimento notarial das respetivas
assinatu ras.
CLÁUSULA 13ª
Para dirimir qualquer conflito decorrente deste contrato será competente o Foro da Comarca do Porto
com exclusão de qualquer outro.
Feito em

do ano de dois mil e dezasseis, na cidade de Viana do Castelo e subscrito por todos os

aqui contraentes, como comprovativo de execução do atrás clausulado.
(a) José Maria Costa.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Gueneiro,

Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (06) SERVIÇO DE REFEIÇÕES

ESCOLARES - APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA:- Pela Vereadora Maria José
Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:SERV IÇO D E R EFEIÇÕES ESCOLARES -

APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIAS -

" PROPOSTA -

Decorrente do processo de

racionalização da rede/serviço de cantinas escolares, em resultado da dinâmica demográfica
observada e dos recursos que lhe estão afetos, a Câmara Municipal tem implementado o serviço de
refeições escolares, em estabelecimentos de menor dimensão, através do recurso ao catering, a pa rtir
de outras unidades educativas que lhe são próximas. Esta medida, permitindo uma redução de custos,
permite, sobretudo, uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos humanos disponíveis no quadro
das limitações que vem sendo impostas neste sector. A concretização deste serviço só é possível
através da colaboração das Juntas de Freguesia, na execução, em condições adequadas, do transporte
das referidas refeições. Assim, analisada a situação para o ano lectivo 2016/2017, propõe-se:- qSejam
atribuídas às Juntas de Freguesia, identificadas no quadro 1, as dotações necessárias à sua
concret ização.

Q

Que a disponibilização do apoio seja

feita

no âmbito de contratos

interadministrativos ou outros instrumentos de delegação de competências previstos na legislação
em vigor.

Quadro 1
JUNTAS DE

N2

APOIO
MENSAL

MESES

Set/Oez

Jan/jul

Transporte de refeições da EBl de carreço para a EBl Afife

(320

10

(960

( 2.240

4165

Transporte das refeições da EBl da Igreja para a Escola/J.I. de
Portu2elo

(320

10

€960

( 2.240

4166

U.F.
Cardielos e
Serreleis

Transporte de refeições da EBl de Cardielos para JI de Serreleis

( 320

10

(900

( 2.240

4167

U.F. Torre
Vila M ou

Transporte de refeições da EB2,3 de lanheses para a EB1/JI de
Torre

(320

10

€960

( 2.240

4168

€3.780

€8.960

OBJECTO

FREGUESIA
Afife
U. F.S.M.M.
Meadela,
Monserrate

TOTAL de ENCARGOS e sua repartição

(a) Maria José Guerreiro.". A

( 1280

compromisso

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
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e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro.1
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (07) TRANSPORTES

ESCOLARES

CIRCUITOS

LOCAIS

20 16/ 2017

DELEGAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA:- Pela Vereadora Mru:ia José
Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:T RANSPORTES ESCOLARES CIRCUITOS LOCAIS

2016/2017 -

" PROPOSTA -

D ELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ÀS JUNTAS DE

FREGUESIA - A Câmara Municipal em concertação com diversas Juntas de Freguesia, tem vindo a

garantir a realização de circuitos de transporte para alunos relocalizados, por força do encerramento
de estabelecimentos do 1.2 C.E.B, bem como para crianças de freguesias que, por si só, não reúnem
condições que permitam, a nível local, a oferta da educação pré-escolar, e que, por isso são integradas
na oferta de territórios vizinhos, garantindo, assim, o acesso universal à frequência desta primeira
etapa da educação básica. Para o efeito vem apoiando as Juntas de freguesia na dotação de veícu los
de transporte adequados. Sendo necessário criar as condições para o normal desenvolvimento do
novo ano letivo de 2016/2017, e no quadro de uma gestão equilibrada da rede escolar e em
articulação com os Agrupamentos de Escolas e comunidades envolvidas, é necessário dotar as Juntas
de Freguesia, que desenvolvem estes circuitos locais de transporte escolar, das condições essenciais
à sua execução, em conformidade com o previsto no Plano de Transportes Escolares para 2016/2017,
aprovado pelo Conselho Municipal de Educação em 6 de Maio de 2016, pela Câmara Municipal em 25
de Maio de 2016 e pela Assembleia Municipal em 24 de Junho, respetivamente . Assim, tendo
present e: o quadro de necessidades identificadas para o novo ano letivo; a necessidade de se garantir
o acesso à frequência da educação básica, de crianças e jovens residentes no concelho,
independentemente do local de residência, e de se aprofundar a colaboração com as Juntas de
freguesia, permitindo uma gestão eficaz e racional dos recursos disponíveis, propõe-se:- qQue para
o ano lectivo 2016/2017, sejam atribuídas às Juntas de Freguesia referenciadas no quadro Anexo 1,

as dotações necessárias (proposta constantes no mesmo), com o objetivo de apoiar a concretização
do transporte de crianças/alunos referenciados. QQue a disponibilização do apoio seja feita no
âmbito de contratos interadminist rativos ou out ros instrumentos de delegação de com petências
previst os na legislação em vigor. QO t ransporte decorrerá, de acordo com o calendário escola r
definido pelo ME pa ra o novo ano letivo.
Dotação de estruturação de compromisso
Quadro 1
JUNTAS DE
FREGUESIA
Amo nde

APOIO
M ENSAL

MESES

Out/Dez

Jan/Julho

N2
Compr

Transporte de 2 crianças para a JI da Abelheira, 3
aluno para Ebl da Abelheira, 2 para 3 Eb2, 3 e 2 para
secundaria Santa Maria Maior

70€/dia

-

€ 5.390

€ 8.890

4189

Transporte de 4 crianças do pré-escolar de Meixedo
para o Centro Escolar de Lanheses

€500

10

€ 1.500

€3.500

4190

Transporte de 7 crianças/a lunos do 1.2CEB e préescolar dos lugares de Trás Âncora e Pedrulhos para o
lugar do Souto, e dos alunos do 2.,3.º cidos/ec dos
mesmos lugares para o local de embarque do
autocarro (circuito especial).
Transporte, 5 dias por semana, até 7 alunos do ensino
secundário de regresso ás 13,30h da Eb2,3/5 de
Lanheses para Meixedo, V. Murteda e Montaria

€900

10

€ 2.700

€ 6.300

4 191

Transporte de 8/alunos do l.CEB e 1 criança do pré
escolar de Portela Susã para o Centro Escolar de
Mujães

€550

10

€1.650

€ 3850

4192

Transporte de 1 aluno do 12 CEB e 4 crianças do pré
escolar do lugar de Mámua para o Centro Escolar de
Mujães

€400

10

e 1.200

€ 2.800

4193

OBJECTO

U.f .
Nogu eira
M eixedo
Vilar de
M urteda

M ontari a

M ujães

Alvarães

Transporte de 16 alunos do lº CEB e 5 Crianças do
pré-escolar da área da antiga escola da Costeira para
o Centro Escolar de Alvarães Igreja.

€850

10

(2.550

(5.950

4194

U.F. Torre
Vila M ou

Transporte de 6 alunos 12 CEB de Vila Mou para
Centro Escolar de Lanheses
Transporte de 5 crianças de Vila Mou para o J.
1nfância da Torre.

€850

10

e 2.5so

€5.950

4195

Transporte de 3 alunos e 3 crianças de Freixieiro de
Soutelo para EBl e Ji de Afife

€850

10

€ 2.550

(5.950

4196

R Transporte 4 alunos dos lugares de Valadares e
Costa e 2 crianças dos mesmos lugares para a EB/JI de
Outeiro

€700

10

€ 2.100

€4.900

4197

- Transporte de 5 alunos do lº ciclo e 3 crianças do
pré-escolar de Agros/Ventoso para EBl/J.I. St.~
Leocádia

€800

10

( 2.400

€5.600

4198

Afife

Outeiro

U.F. Geraz
do Lima
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U.F.
Barroselas
Carvoeiro

Chafé

Transporte de 1 criança do pré-escolar da Vacaria
para a EBl/Ji de Carvoeiro e de 4 alunos do 22 e 32
ciclo para a EB2,3 de Barroselas incluindo 1 criança

€900

10

€2.700

( 6.300

4199

€650

9

( 1.950

€3.900

4200

( 29.240

€63.890

com NEE
Transporte de 9 alunos da EBl Amorosa para EBl de
Chafé igreja
Total de encargo mensal estim ado

(a} Maria José Guerreiro." . A

€8.990

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da
Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (08) CANTINAS

MUNICIPAIS ESCOLARES - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE
FREGUESIA:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se h·anscreve:- "PROPOSTA COM PETÊ NCIAS ÀS JU NTA DE FREG UESIA -

1.

o

CANTINAS M UNICIPAIS ESCOLARES - DELEGAÇÃO DE

funcionamento da rede de Cantinas Municipais

Escolares, implica a disponibilização de recursos humanos (fixos) que garantam o normal
funcionamento do serviço. O atual quadro de 72 cozinheiras, revela um nível etário médio
elevado,> 53 anos, que se reflete na existência de vários processos de inatividade continuada
em resultado do desgaste profissional, com impacto no funcionamento dos serviços. No
sentido de colmatar esta situação e pese o quadro restritivo à admissão de pessoal, o
município tem procurado suprir estas necessidades, no quadro das limitações em vigor,
através do recrutamento de novos cozinheiros, tendo concretizado um procedimento de
recrutamento cuja listas de concorrentes se manifestou insuficiente para acorrer as
necessidades permitindo mesmo assim a redução destas situações no que se refere ao
pessoal de cozinha, Acresce o fato de estarem em fase de concretização 2 novos processo
de aposentação. 2. O serviço de refeições disponibilizado pelo município, cuja estrutura
essencial é assegurada por pessoal do quadro, implica, nos períodos de ponta , e só neste

período, (colocação de mesas/refeição/ levantamento de mesas), a disponibilização de
recursos complementares. 3. Tendo presente a colaboração que tem sido mantida neste
domínio com as juntas de freguesia, que tem permitido criar as melhores condições para o
funcionamento do serviço, tendo presente a necessidade de garantir a melhor utilização de
recursos já existentes em algumas juntas de freguesia, propõe-se:- Sejam celebrados com as
juntas de freguesia a seguir identificadas, acordos inter-administrativos de delegação de
competências que enquadrem a disponibilização destes recursos humanos no ano letivo de
2016/2017.
Junta de Freguesia/
União Fregues ia
U.F Torre e vila Mou
JF Areosa
U.F. Santa Maria Maior,
Monserrate e Meadela
J. F.Afife

Cozinheiro

Assistente
Operacional

Assistente Operacional Tempo parcial
Y, tempo apoio serviço refeições
Y, tempo para apoio ao serviço de refeições EBl
Y, tempo apoio serviço refe ições

1/2 tempo apoio serviço de refeições EBl
4x Y, tempo apoio serviço de refeições, estabelecimentos
da freguesia

U.F Geraz Lima e Deão
U.F. Nogueira, Meixedo,
Vilar Murteda
U .F Cardielos e Serreleis
u. F. Barroselas e
Carvoeiro
U.F Mazarefes e Vila Fria
J. F. Vila de Punhe
J. F. Outeiro

Y, tempo apoio serviço de refeições • EBl/JI Nogueira

3,00 h serviço de refe ições JI Serreleis 10 crianças
Y, tempo apoio na EBl/ J.I Carvoeiro

2.30 h - serviço de refeições J.1- 10 crianças
Y, tempo apoio ao serviço de refeições
Y, Tempo apoio ao serviço de refeições

2. Tendo em vista o cumprimento do legislado e no quadro da colaboração existente o
município procedeu , à concertação prévia com as juntas de freguesia, das condições a
observar tendo-se concluído:-

~As

juntas de freguesia disponibilizarão durante o ano letivo

16/17 os recursos identificados, ~As Juntas de freguesia procederão ao envio da nota de
encargos mensal, até ao dia 10 do mês seguinte a que se refere o serviço prestado.
município obriga-se ao pagamento de todos

~O

os encargos que decorrem dessa

disponibilização, durante o período definido, devendo o mesmo ocorrer no prazo de 90 dias
após a receção da nota de encargos.

Mapa de encargos estimados e sua repartição

=79.144 €
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Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fév

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Total

N!S de
compr.

U.F. Torre e Vila
Mou

450

450

450

450

450

450

450

450

450 . 900

450

450

5.850 (

3957

Areosa

450

450

450

450

450

450

450

450

450

900

450

450

5.850 (

3958

Afife

450

450

450

450

450

450

450

450

450

900

450

450

5.850(

3959

1800

1800

1800

1800 1800 1800

1800

1800

1800

3600 1800 1800 fZ3.400 €

3960

U.F. Nogueira,
Meixedo. Vilar
Murteda

450

450

450

450

450

450

450

450

450

900

450

450

5.850 (

3961

U.F. ST~ M. Maior,
Monserrate e
Meadela

450

450

450

450

450

450

450

450

450

900

450

450

5.850(

3962

u. F. Cardielos e
Serreleis

450

450

450

450

450

450

450

450

450

900

450

450

5.850€

3963

U.F. Carvoeiro e
Barroselas

450

450

450

450

450

450

450

450

450

900

450

450

5.850 €

3964

U. F. Mazarefes e
Vila Fria

281

281

281

281

281

281

281

281

281

281

281

-

3.093,€

3965

J.F Vila Punhe

450

450

450

450

450

450

450

450

450

900

450

450

5.850 €

3966

J.F. Outeiro

450

450

450

450

450

450

450

450

450

900

450

450

5.850€

4209

Mês

U.F. Geraz e Deão

79.144 €

(a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (09) VIGILANTES PARA

APOIO DE TRANSPORTES ESCOLARES - APOIO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA:Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se
transcreve:- "PROPOSTA- VIGILANTES PARA APOIO A TRANSPORTES ESCOLARES - APOIO ÀS JUNTAS DE
FREGUESIA - O decreto-lei 13/2006, de 17 de Abril, instituiu um conjunto de normas e regras a observar no

transporte de crianças tendo em vista o reforço das condições de segurança. Não sendo um imperativo legal, a
disponibilização do serviço de vigilante no transporte, tem sido prática considerar a sua integração na execução

dos circuitos, dada a idade de algumas das crianças a transportar, independentemente da lotação dos veículos
de transporte utilizados (<9 passageiros não há obrigatoriedade). Importando garantir a integração deste
recurso nos circuitos locais a executar pelas Juntas de Freguesia no quadro de colaboração com o município, e
para o ano letivo 2016/2017, propõe-se:- ~ Sejam atribuídas às Juntas de Freguesia, constantes do quadro
anexo, as dotações financeiras necessárias

à integração na execução dos circuitos locais de transporte, do

serviço de vigilantes, durante o período previsto para as atividades letivas (180 dias), com início a 15 de
Setembro 2016 e t érmino a 11 de Julho de 2017 = 10 meses.

QUADRO

1

APOIO NA EXECUÇÃO OE TRANSPORTES - VIGILANTES - programação financeira

JUNTAS OE FREGUESIA

NÚCLEO

Vigilante

Set/Oez

Jan/Jul

Chafé
U.F. Barroselas Carvoeiro
U.F. Geraz do Lima
Montaria
Outeiro
U.F. Torre Vila Mou
Alvarães
Mujães
U.F. Nogueira, Meixedo e Vilar Murteda
Amonde
Afife
TOTAL

Amorosa
Carvalhos
Carvalho da Vinha
Espantar
Além do Rio
Outeiro
Alvarães
Mujães
Meixedo
Amonde
Breia

2,30h
2.30h
2.30h
2.30h
2.30h
2.30h
2.30h
2.30h
2.30h
2.30h
2.30h

€700
€700
€700
€ 700
€700
€700
€ 700
€700
€700
€700
€700
€ .7.700

€1638
€1638
€1638
€1638
€1638
€1638
€1638
€1638
€1638
€1638
€1638
€18.018

Compromissos
Financeiros
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179

Valor hora de 4,5€ - Valor anual €25.718
A presente proposta foi objeto de prévia concertação com as Juntas de Freguesia

(a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (10) ADENDA AO

PROTOCOLO COM A ACEP:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - ADENDA AO PROTOCOLO ACEP -

Quinta-Feira, 15 de Setembro de 2016

-15 -

Atividades de animação e Apoio à família 2015/2016 - No sentido de dar a resposta social necessária
às famílias das crianças que frequentam o Jardim de Infância da Meadela e decorrent e do apuramento
final dos escalões de rendimentos das famílias, torna-se necessário adequar o protocolo de
colaboração celebrado entre a aut arquia e a ACEP (compromisso nº 409), em 21/01/2016, no que se
re fere ao va lor das compart icipações mencionadas no ponto 3 da Cláusula li, no que respeito às
obrigações da Câmara Municipal. Nesta perspetiva propõe-se, que ao va lor tot al do protocolo seja
feito um aditamento de 2.162,55€ (Nº de Compromisso: 3950). (a) Maria José Guerreiro.". A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores
Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira,
Helena Marques e Cláudia Marinho. (11) REVERSÃO DE BILHETEIRA -

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CARDIELOS:- Pela Vereadora Maria
José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA
-

REVERSÃO DE B ILHETEIRA À A SSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE (ARDIELOS - ESPETÁ CULO DE M ÚSICA

" CANTARES SILVESTRE - COMTRADIÇÕES 1 TEATRO M UNICIPAL SÁ DE MIRANDA -

espet áculo

22 JULHO DE 2016 - Est e

de Música at uou no Teat ro Mun icipa l Sá de Mirand a e contou com 200

espectador es, sendo que 181 pagaram ingresso de 4( e 19 convites. A receita deste festival foi de
724€ e já foi deposit ada na tesouraria do Município de Viana do Castelo, através das guias 6498 {320(),
7534 (116€), 7536 (288€), tendo o compromisso financeiro o nº. 3597. Pelo exposto, o Município de
Viana do Castelo fará reverter a receita da bilheteira para a referida, Associação Cultural e Recreativa
de Cardielos com o nif: 50208 1449, após a retenção do IVA. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por

unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos,
Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena
Marques e Cláudia Marinho. (12) REVERSÃO DE BILHETEIRA - SIRD -

RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 11 DE JULHO:- Pela Vereadora Maria José
Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA REVERSÃO DE BILHETEIRA À SIRD- RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE

11 DE JULHO -_ESPETÁCULO DE MÚSICA

"CONTRAPONTO EM PORTUGUÊS "Do TRIUNFO À MORTE" - TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA- 25 JUNHO

DE

2016 - Este espetáculo de Música atuou no Teatro Municipal Sá de Miranda e contou com

292 espectadores, sendo que 286 pagaram ingresso de 7,5( e 6 convites. A receita deste espetáculo
foi de 2.145€ e já foi depositada na tesouraria do Município de Viana do Castelo, através das guias

6494 (342,50€), 6492 (1.382,50€), 6488 (15€), 6393 (22,50€), 6389 (195€) e 6164 (187,50€). Pelo
exposto, o Município de Viana do Castelo fará reverter a receita da bilheteira para o referido promotor
do espetáculo SIRD - NIF 501 205 918. (a) Maria José Guerreiro.".

A Câmara Municipal

deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida
Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Gáudia
Marinho. (13) APOIO AO CONCURSO "QUADRAS DA SRA. D'AGONIA DO

JORNAL "A AURORA DO LIMA":- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi
apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA -AP010 Ao CONCURSO
li

QUADRAS DA SR! o' AGONIA" DO JORNAL "A AURORA DO LIMA"

apoia mais uma edição do Concurso "Quadras da

Sr~

-A Câmara Municipal de Viana do Castelo

d' Agonia", promovido pelo Jornal "A Aurora do

lima", através da oferta de um quadro da autoria do pintor vianense Rui Pinto. Neste âmbito, propõe-
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se a aquisição de um quadro, alusivo às Festas de Nossa Senhora d' Agonia, a Joaquim Rui Gonçalves
Pinto, com NIF 101414633. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar
a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanirnidade estando presentes
o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (14)

APOIO ÀS FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO - ADITAMENTO:- Pela
Vereadora MaJ"ia José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidam ente se
transcreve:- "PROPOSTA-APOIO ÀS FESTAS E ROMARIAS DO CONCELHO-ADITAMENTOAs festas e rom arias do Concelho de Viana do Castelo constituem um motivo de grande
atractividade para a região, para além de representarem um dos traços mais identitários das
nossas comunidades. Recon hecendo o enorme envolvimento das comissões de festas e a sua
capacidad e de organização e mobilização, propõe-se a atribuição dos su bsíd ios, conforme
quadro anexo, às entidades que formalizaram os seus processos de candidatura, conforme
preconizado no Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo (Capítu lo V,
medida 4).
Comissão de Festas
Mazarefes
Deão
Carreço
S. Romão do Neiva

Festa/Romaria

Contribuinte

Apoio

São Simão e São Bento
Senhor Aflitos, S. Sebastião e Nossa Srª Emigrantes
Nossa Senhora da Graça

901404332
501859284
513661484

315,00(
585,00{
720,00{

Santa Ana, Santo Antón io e Senhora do Carmo

S01519130

720.00€

TOTAL

2.340,00(

N2
compromisso
4210
4211
4212
4213

(a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.
Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (15) MEDIDA 2 - APOIO ÀS

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS:- Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a
proposta que seguidamente se h·ai15creve:- "PROPOSTA - MEDIDA 2.

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

No quadro do exercício das suas competências A Câmara Municipal desenvolve uma

política de apoio à construção/beneficiação e apetrechamento de equipamentos desportivos, por parte
de Juntas de Freguesia e de Clubes e Associações, sendo que o apoio às associações está integrado
no quadro geral de apoio ao Associativismo Desportivo- Medida 2. A Câmara Municipal recebeu
diversas solicitações de apoio, quer das Juntas de Freguesia, quer de Associações Desportivas para
proceder à execução de obras de beneficiação de instalações existentes, bem como de reforço do seu
apetrechamento. Analisados os mesmos e tendo presente a necessidade de se aproveitar o período
do "defeso desportivo" para a sua execução, de forma a minimizar os constrangimentos causados,
proponho a atribuição dos seguintes apoios:
OBRA

ASSOCIAÇÕES/CLUBES

APOIO

Compromisso
nº

Associacão Desoortiva de Chafé

Conclusão lnstalacão elétrica Campo Joaos

4 .500,00€

4.215

Deocriste Soort Clube

Obras reaualificacão balneária

35.000,00 €

4.216

Sport Clube Via nense

Caleira da bancada, beneficiacão balneária

25.000,00 €

4.217

A concretização deste apoio será feita através da celebração de protocolo específico.

(a)

Vítor Lemos".

A Câmara Municipal deliberou aprovar a tra11Scrita proposta. Esta

deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. O Vereador Eduardo Teixeira
em representação do PSD declarou que votou favoravelmente a proposta apresentada
mas que relativamente ao apoio atribuído à Associação Desportiva de Chaié o voto do
PSD é de abstenção. (16) MEDIDA 4 - APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS:Pelo Vereador Vítor Lemos foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA- APOIO À ATIVIDADE

DESPORTIVA - MEDIDA 4.

De acordo com o previsto no Regulamento

de Apoio ao Associativismo Desportivo, as Associações/Clubes do Concelho procederam à
candidatura à Medida 4, solicitando apoios para ações e eventos de carácter competitivo, formação e
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intercâmbio. Feita a análise dos respetivos pedidos e reconhecendo

importância destas

ações/iniciativas no desenvolvimento dos projetos das Associações/Clubes, na melhoria das diversas
modalidades, na promoção de hábitos da vida saudável e na projeção da cidade de Viana do Castelo,
proponho a atribuição dos apoios abaixo indicados: eventos a realizar, bem como, de participação em
provas desportivas no estrangeiro.
Comp. Nº
ASSOCIACAO/CLUBE
ATIVIDADE
APOIO
Surf Clube Viana
XVIII Luso Galaico
10.000,00 €
4.221
Viana Motor Clube
4 .222
Rampa Santa Luzia
2.500,00 €
(a) Vítor Lemos". A Câmara Municipal deliberou apr ovar a transcrita proposta. Esta
deliber ação foi tornada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho.

(17) PLANOS DE AÇÃO DAS

COMISSÕES SOCIAIS DE FREGUESIA E INTERFREGUESIAS - AUTORIZAÇÃO DE
DESPESAS:-

Pela Vereadora Ana Margarida

Silva foi apresentada a proposta que

seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA- PLANOS DE AÇÃO DAS COMISSÕES SOCIAIS DE FREGUESIA E
INTERFREGUESIAS - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - A Rede Social, definida na Resolução de Conselho de
Ministros n.º 197/97, de 18 de Novembro, como um Fórum de articulação e congregação de esforços,
baseado na adesão de autarquias e de entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que nela
queiram participar, é uma medida de política social activa que visa o planeamento estratégico da
intervenção social local. A Rede Social de Viana do Castelo foi uma das redes pioneiras no país. O
programa e respectiva metodologia de abordagem foram testados, numa primeira fase, em apenas
alguns concelhos entre os quais se encontrava o de Viana do Castelo. Para esse efeito, a Câmara
Municipal de Viana do Castelo apresentou uma candidatura ao Programa de Implementação da Rede
Social do Instituto da Solidariedade e Segurança Social. Na continuidade do trabalho que vem sendo
desenvolvido desde 2010, cada uma das comissões sociais de freguesia/interfreguesias, elaborou o
seu plano de ação para 2016 e nas várias actividades a desenvolver constam, designadamente:

realização de fóruns comunitários nas áreas da saúde, emprego e qualificação profissona!, segurança
dos idosos, cidadania e inclusão social; convívios intergeracionais; promoção dos produt os regionais
mediante a realização de fei ras e lançamento de brochuras; caminhadas; atividades de ocupação de
tempos livres pa ra crianças e idosos; entre outras. Proponho, assim, para o desenvolvimento das
actividades previstas, a atribuição de um subsidio a cada comissão socia l, de acordo com o plano anual
de actividades por cada uma apresentado, devidamente orçamentado, valor a pagar após o envio de
comprovativos das despesas devidamente informadas pelo serviços camarários da Divisão de Ação
Social, de acordo com a seguinte tabela :
Valor
Orçament o

N .l! Comp.
Financeiro

450,00€
500,00€
950,00€
2.000,00€

4180
4181
4182
4183

União de
Cardielos e
Serre leis

2.700,00€

4184

Vale do lima Sul (Deão, Oeocriste, Moreira de Geraz do Lima, Santa
Leocádia de Geraz do Lima, Santa Maria de Geraz do Lima,
Subportela e Portela Susã)

UF de Terra s de
Geraz e Deão

600,00€

4185

Vila Nova de Anha, Chafé, Castelo de Neiva e S. Romão de Neiva

JF Vila Nova de
Anha

1.100,00€

4186

950,00€
3.200,00€

4187
4188

600,00€

4253

CSF/ CSIF
Areosa
Darque
Alvarães, Mazarefes, Vila Fra nca e Vila Fria
Carreço, Afife, Freixieiro de Soutelo e Amonde
Santa Marta, Cardielos e Serreleis

Va le do Neiva (Barroselas, Carvoeiro, Mujães e Vila de Punhe)

UF/ JF que
preside
JF Areosa

JF Darque
JF Alvarães
JF Carreço

JF de Mujães

JF de Perre

Perre e Outeiro
União de Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e
Monserrate) e Meadela

UF de Viana do
Castelo

13.200€

TOTAL

(a) Ana Margarida Silva.".

A Câmara Municipal deliberou aprovar

a

transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (18) CONCURSO PÚBLICO

DE EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DOS APOIOS DE PRAIA E1 E E2 - PRAIA
NORTE" - ABERTURA DE PROCEDIMENTO:- Presente o processo indicado em
título do qual consta

o

parecer que seguidamente se transcreve:- "o projeto dos apoios

de praia tiveram aprovação por despacho do Sr. Presidente em 19 de agosto de 2016. A estimativa
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obtida para cada um é de:- El - 493.363,39€; E2 -483.383,71€, num tota l de 976.747,10€, mais IVA.
Solicita-se abertura do procedimento em conformidade com o anexo do DL 18/2008, de 29 de Janeiro

(CCP).".

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 título 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 - Presidente do Júri; Eng. Célia Maria Passos Pereira - Vogal Efetivo;
Dr. Alberto Moreira Rego - Vogal Efetivo; Eng. Artur Gordo - Vogal Suplente; Dra.
Hirondina Conceição Passarinho Machado - Vogal Suplente. 2. Delegar no presente
júri a competência para prestar esclarecimentos e retificações das peças do
procedimento, 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 500, 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. Esta deliberação
foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da Câmara e dos
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro e
Cláudia Marinho e os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira e Helena Marques.
Por último, foram proferidas as declarações de voto que a seguir se indicam:- O Vereador
Eduardo Teixeira declarou ter votado contra por entender que a obra é extremamente

djspendiosa, e ao valor inrucado irá acrescer ainda o do equipamento interior, não tendo
o Presidente da Câmara explicado de que forma a Câmara Murucipal se irá pagar de
todo este investimento, embora tenha referido que está previsto o reajustamento das
rendas. O Presidente da Câmara declarou que no estudo urbanístico aprovado por esta
Câmara Municipal para a Praia Norte, foram identificadas intervenções urgentes na
proteção costeira e também a execução de um plano de equiparnentos de apoio às
atividades ambientais, desportivas e balneárias. Aquilo que hoje se apresenta são os dois
primeiros projetos de execução dos apoios de praia e que estão em condições de ser
postos a concurso. Naturalmente, a oposição do PSD que já tinha votado contra o estudo
urbanístico da Praia Norte, também não esteja de acordo com o lançamento destas
empreitadas para construção dos ditos apoios de praia. ( 19) 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" -ADJUDICAÇÃO:- Presente o processo
de empreitada indicada em título do qual consta o relatório final que seguidamente se
transcreve:-

" RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA

EMPREITADA DE " ESPAÇO PÚBLICO DO CENTRO HISTÓRICO DE DARQUE - RUA MANUEL
ESPREGUEIRA, RUA SACADURA CABRAL, RUA DR. CARTEADO MONTEIRO E RUA DO Poçon - 1 -

INTRODUÇÃO - O presente documento tem por objetivo apresentar as conclusões do Júri
do Procedimento, na sequência do término da Audiência Prévia do Concurso Público para a
"Espaço Público do Centro Histórico de Darque - Rua Manuel Espregueira, Rua Sacadura
Cabral, Rua Dr. Carteado Monteiro e Rua do Poço", nos termos previstos no art.º 148.º do
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Cód igo dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro. 2 - AUDIÊNCIA PRÉVIA - Em tempo oportuno, o Júri procedeu à apreciação das
propostas recebidas e, em função do exigido nas peças do procedimento e na legislação
aplicável, ordenou-as para efeitos de adjudicação, conforme melhor consta do Relatório
Preliminar então elaborado. O Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para
efeitos de Audiência Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 147° e 123º
do CCP. 3 - RESULTADO DA AUDIÊNC IA PRÉVIA - Realizada a Audiência Prévia, não
foram apresentadas observações pelos Concorrentes. 4. CONCLUSÕES - Face ao referido
no ponto precedente o Júri deliberou por unanimidade, manter a intenção de a adjudicação
da proposta apresentada pelo concorrente nº 6 - Boaventura & Boaventura, Lda, pelo valor
de 938.428,97 €(novecentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e oito euros, noventa e
sete cêntimos), sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em vigor, intenção essa já sugerida no
relatório preliminar lavrado em 31 de agosto de 2016. (a) Nuno Pinto; (a) Célia Pereira; (a)
Alberto Rego.". A Câmara Municipal deliberou concordar com o teor do transcrito

documento e adjudicar a referida empreitada à firma Boaventura & Boaventura, Lda.,
pelo valor de 938.428,97 € (novecentos e trinta e oito mil quatrocentos e vinte e oito
euros, noventa e sete cêntimos), sujeito ao valor de IVA, à taxa legal em vigor. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. (20) ALTERAÇÕES

ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as seguintes alterações ao
orçamento municipal em vigor:- "INFORMAÇÃO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL - A presente prnposta de alteração orçamental justifica-se pela necessidade

de se proceder a ajustamentos/ b·ansferências entre rubricas correntes. O projeto de ampliação

do Parque empresarial de Lanheses foi reforçado para assunção de novos compromissos com
aquisição de terrenos. A rubrica 0703030802 rede viária municipal foi reforçada para assumir
o compromisso relativo a empreitada "Reabilitação da Ponte de Outeiro".
DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÃNICA ECONÓMICA

02
0201
01
0101
010107
01010701
0103
010308
02
0201
020115
0202
020202
020205
020218
020225
03
0305
030502
04
0405
040501
04050101
04050102
0405010208
08
0805
080501
08050102
0805010202
0805010204
0805010206
0805010207
0805010208
0202
01
0101
010107
01010701
010108
02
0201
020104
0202
020209
02020902
020225
06
0602
060203
06020305
0203
01
0101
010107
01010701
0103
010305
01030502

DESCRIÇÃO
Gamara Municipal
Presidência
Despesas Com O Pessoal
Remunerações Certas E Pennanentes
Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença
Pessoal Em Regime De Tareia Ou Avença - Individual
Segurança Social
Outras Pensões
Aquisição De Bens E Serviços
Aquisição De Bens
Prémios, Condecorações E Ofertas
AquJSição De Serviços
Limpeza E Higiene
Locação De Material De lnformatica
Vigilância E Segurança
Outros Serviços
Juros E Outros Encargos
Outros Juros
Outros
Translerênoos Correntes
Administração Local
Continente
Municípios
Freguesias
Oulros
Transferências De Capital
Adminístraçao Local
Continente
Freguesias
Sedes De Juntas E Centros Cívicos
Maqu11aria E Equipamento De Transporte
Viação Rural
Pavilhões Desportivos
Outras Transferências
Departamento De Administração Geral
Despesas Com O Pessoal
Remunerações Certas E Permanentes
Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença
Pessoal Em Regime De Tareia Ou Avença - Individual
Pessoal Aguardando Aposentação
Aqu!Sição De Bens E ServlÇOS
Aqu1siçao De Bens
Limpeza E Higiene
Aqu!Sição De ServiÇOS
Comunicações
CorretOS
Outros SeMços
Outras Despesas Correntes
Diversas
Outras
Outras
Departamenlo Educação, Cultura E Qualidade De Vida
Despesas Com O Pessoal
Remunerações Certas E Pe1111anentes
Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença
Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença - Individual
Segurança Social
Contnbuições Para A Segurança Social
Se<i. Social Pessoal Re<1 Cont. Trab. F. Publicas IRCTFPI

DOTAÇÃO
ANTERIOR

MODIFICACÕES 0t«;AMENTAIS
INSCRIÇOESI OIMINUIÇOESI
REFORÇOS ANULAÇÕES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

1.000,00

0,00

500.00

500.00

30 000,00

0,00

5.000.00

25.000.00

60.000,00

200,00

0,00

60.200,00

500,00
500,00
12.400.00
481.250,00

0.00
0,00
0,00
4.000,00

500.00
500.00
5.000,00
0,00

0,00
0,00
7.400.00
485.250.00

358394.89

1.500.00

0,00

359.894,89

2.600.00

0,00

1.500,00

1.100,00

912.095,47

1.500,00

0,00

913.595,47

403.000,00
125.500,00
1.884.863, 12
237.000,00
863.600,00

15.000.00
4.000,00
40.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
5 000,00
8 000,00

418.000,00
129.500,00
1.924.863,12
232.000,00
855.600,00

48 000,00
15.000,00

1 500,00
0,00

0,00
8.000,00

49.500,00
7.000,00

25000,00

1.300.00

0,00

26.300,00

6625000
322000,00

4.500,00
2.000,00

0.00
0.00

70.750,00
324000,00

12 000.00

2.000.00

o.ao

14 000,00

138.000,00
0,00
0,00

8.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

146.000,00
0,00
0,00
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Caixa Geral Aposentações
730000,00
Aquisição De Bens E Serviços
Aquisição De Bens
Limpeza E Higiene
54.500,00
Alimentação • Generos Para Confeoonar
810.000,00
Material De Educação, Cultura E Recreio
16.600,00
Outros Bens
200.200,00
Aquisição De Serviços
Locação De Outros Bens
214.900,00
Seguros
Outros
8000,00
Outros Trabalhos Especializados
841.188,00
Outros Serviços
2.139.500,00
Transferências Correntes
Administração Local
Continente
Freguesias
Pessoal Auxiliar
182.500,00
Outros
35000,00
lnsbtuições Sem Fuis Lucrativos
Instituições Sem Fins Lucrativos
Fins Desportivos
823.687.50
Fins Sociais
788.216,86
Outras TransferênC1as
63.308,00
Aquisição De Bens De Capital
Investimentos
Ediflcios
Instalações Desportivas E Recreativas
Outros
472.079,25
Escolas
1.299.800.00
Transferências De Capital
lnsbluições Sem Fins Lucrativos
Instituições Sem Fins Lucrativos
1.157 310.50
Departamenlo Obras Publicas E Conservaçao
01
Despesas Com O Pessoal
0101
Remunerações Certas E Pennanentes
010107
Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença
01010701
Pessoal Em Regime De Tarefa Ou Avença - Individual
1.000,00
0103
Segurança Social
010305
Contnb\Jlções Para A Segurança Social
01030502
Seg. Social Pessoal Reg. Cont. Trab F. Publicas (RCTFP)
0103050202 Segurança Social-Regime Geral
56.000,00
02
Aquisição De Bens E Serviços
0202
Aquisição De Serviços
020214
Estudos, Pareceres. Projetos E Consultadona
153.000,00
020225
Outros Serviços
906.000.00
07
Aquisição De Bens De Capital
0701
Investimentos
070104
Construções Diversas
07010402
S1Stema De Drenagem De Aguas Residuais
1.002.153,69
07010404
Iluminação Publica
119.000,00
07010413
Outros
2.598.620,21
0703
Bens De Domínio Público
070303
Outras Construções E Infraestruturas
07030301
Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares
1.848.911,49
07030308
Viação Rural
0703030801 Rede Viâria Municipal • Conservação
430.242,99
0703030802 Rede Viâria Municipal . Obras
1.482.100,00
07030313
Outros
144.121.61
TOTAL 24.576.893.58
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

0103050201
02
0201
020104
020106
020120
020121
0202
020208
020212
02021209
020220
020225
04
0405
040501
04050102
0405010205
0405010208
0407
040701
04070102
04070104
04070108
07
0701
070103
07010302
0701030209
07010305
08
0807
080701
0205

0,00

10.000,00

720.000,00

0,00
6100000
1 500,00
4 300.00

16.300,00
0,00
0,00
0.00

38200,00
871.000.00
18100,00
204.500.00

9 800,00

0,00

224.700.00

1.000,00
10.500.00
720,00

0,00
0,00
0,00

9000,00
851.688,00
2.140.220,00

1.800,00
11.600,00

0,00
0.00

184300.00
46.600,00

0,00
0,00
1.300,00

16.320,00
2.500,00
0,00

807.367.50
785.716,86
64.608,00

0,00
0.00

45.000,00
55.000,00

427.079,25
1.244.800,00

64 000.00

0,00

1.221.310,50

0.00

1.000,00

0,00

10000.00

0.00

66.000,00

15 000,00
5000,00

0,00
0,00

168.000 00
911.00000

0,00
0,00
0,00

5.000.00
50.000.00
65.000,00

997.153,69
69000,00
2.533.620,21

0,00

15.000,00

1.833.911,49

0,00
127.000,00
0,00
410.020,00
160020,00
250000.00

90.000,00
340.242,99
0,00 1.609.100,00
4900,00
139.221,61
410.020,00 24.576.893,58
67.120.00
342900,00

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos favoráveis do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre e Maria José
Guerreiro, os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira e Helena Marques e a

abstenção da Vereadora Cláudia Marinho. (21) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:A Câmara Municipal deliberou remeter a apreciação do presente assunto para a
próxima reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva,
Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia
Marinho. (22) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada
a ordem de trabalhos, foi fixado um período de intervenção aberto ao público, tendose registado as seguintes intervenções:assuntos:- 1.

P IRES VIANA -

Que abordou os seguintes

EMPREITADA NA FREGUESIA DE DARQUE -

Pediu que lhe fosse dado

conhecimento dos projetos relativos quer aos arruamentos no Centro Histórico de
Darque quer ao cemitério de Darque. O Presidente da Câmara informou que irão ser
colocados placards contendo os projetos de cada uma das intervenções para que possa
chegar ao conhecimento de todos. 2. CASTELO

SANTIAGO DA BARRA -

Solicitou que

fosse melhorada a iluminação do parque de estacionamento. O Presidente da Câmara
esclareceu que a responsabilidade é do Turismo do Porto e Norte de Portugal, e não
desta Câmara Municipal. 3. APEADEIRO DE DARQUE - Chamou a atenção para o facto
de ser necessário criar uma nova bilheteira no apeadeiro de Darque, porque do
contrário os que viajam entre Darque e Viana do Castelo continuarão a faze-lo
gratuitamente. 4. PASSADIÇO JUNTO AO LUZIAMAR - Chamou a atenção para o facto de
o passadiço que parte do Luziamar em direção à praia carece de ser reparado, tendo
já várias secções do seu percurso perdido os pilares onde amarram os corrimãos. 5.
SUPERMERCADO LmL -

Referiu que é necessário disciplinar o trânsito na entrada e
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saída do parque do Lid1 estando o pavimento da estrada inclusivamente abatido.
ARMANDO SOBREIRO - Que abordou os seguintes assuntos:- 1. BIOMASSA - Propôs a
criação de um centro de compostagem para aproveitamento da biomassa produzida
no concelho, como forma de ativar a economia florestal e fomentar a limpeza das
matas. 2. TAXA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE PASSAGEM - Protestou pelo fac to de esta
taxa, que deveria ser suportada pelas empresas de telecomunicações, acabam por ser
suportadas pelos consumidores vindo até o seu montante descrimjnado nos
respetivos avisos de pagamento. 3. OBRA DA PRAIA NORTE - Interpelou o Presidente
da Câmara sobre o numero de lugares de estacionamento que passarão a haver no fim
das obras relativamente aos atuais. O Presidente da Câmara esclareceu que vai haver
mais 100 lugares de estacionamento, relativamente ao número que atualmente existe.
DARJO SÁ- Que abordou os seguintes assuntos:-1. FESTAS DE NOSSA SRA. AGONIA Felicitou o Executivo Municipal pela forma como decorreran1 as festas, que
considerou um sucesso. 2. PEDIDO DE REUNIÃO - Perguntou ao Vereador Luis Nobre
se já convocou a reunião que lhe pedira oportunamente. 3. TRANSITO E
ESTACIONAMENTO - Considera que a Câmara Municipal deveria fazer alguma coisa
para ordenar melhor o trânsito e o estacionamento na cidade. Acrescentou que poderse-ia encurtar os passeios para aumentar o número de lugares de aparcamento, que
poderia ser pago e limitado a períodos curtos. 4. REPOSIÇÃO DO PISO DOS
ARRUAMENTOS - Chamou a atenção para o facto de a EDP Gaz proceder à reposição

dos pisos das ruas intervencionadas de forma muito deficiente o que alem de lesar o
Município causa muito mau aspeto. 5. LIMPEZA DAS MATAS - Voltou a lembrar a

Câmara Municipal de que deverá tomar medidas para conseguir que os proprietários
das matas que se encontram a menos de 50 metros de casas sejam obrigados a limpálas, sob pena de a Câmara Municipal se substituir e depois cobrar as despesas em que
incorrer. (23) 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
c01úorme e seguidamente assinada pelo Presidente da Câmara e Secretário da
presente reunião. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Vítor Lemos, Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques e Cláudia Marinho. E, nada
mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas dezassete horas e trinta minutos,
declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta.
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