ACTAtr230
ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA
MUNICIPAL

DE

VIANA

DO

CASTELO REALIZADA NO DIA 10
DE NOVEMBRO DE 2016:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aos dez dias do mês de Novembro 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 Ana Margarida Rodrigues Ferreira da Silva, Joaquim
Luís Nobre Pereira, Maria José Afonso Guerreiro da Silva, Eduardo Alexandre Ribeiro
Gonçalves Teixeira, Francisco Manuel Marques Franco. Secretariou o Diretor de
Departamento de Administração Geral, Luís 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 Vítor Manuel Castro de Lemos"'
por estar em Lisboa, em representação da Câmara, a participar num Seminário sobre
Economia Azul, Helena Cristina Mendes Marques e Maria Ilda da Costa Figueiredo
tendo esta comunicado a sua substituição, pelo período de oito dias, nos termos do
disposto no art° 78° 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 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, tendo-se inscrito o Vereador Eduardo
Teixeira. INTERVENÇÃO DO PRFBIDENTE DA CÂMARA- 1 - INFORMAÇÃO:- Pelo
Presidente da Câmara foi apresentada a informação que seguidamente se transcreve:"INFORMAÇÃO -

No dia 31 de Outubro, O Presidente da Câmara esteve presente na cerimónia de

entrega de Prémios da Semana do Atlântico, no Real Clube Náutico, em Vigo . No dia 2 de novembro,
no âmbito do projeto "Náutica nas Escolas", decorreu a apresentação pública da náutica, que
pretende trazer para os estabelecimentos de ensino as atividades náuticas na disciplina de educação
física. Nesta sessão, foram entregues aos alunos o Kit do mar e foi assinado o protocolo Náutica para
todos", que envolve a APPACDM e dois agrupamentos de escolas (Abelheira e Monte da Ola) para que
36 alunos portadores de necessidades especiais possam também praticar aulas de surf, canoagem,
remo e vela enquanto atividades curricular. No dia 3 de Novembro, o Presidente da Câmara realizou
uma visita de trabalho ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, onde reuniu com a
direção para ver os projetos em curso e avaliar as necessidades desta instituição, nomeadamente a
lavandaria social. À tarde, realizou-se a sessão de abertura VII Congresso Internacional de
Enfermagem da Associação Portuguesa de Enfermagem de Saúde, "Evidência e Prática Clínica em
Saúde Mental" organizado pela Sociedade Portuguesa de Enfermagem de Saúde, em parceria com a
ESS-IPVC e com a Ordem dos Enfermeiros, no Auditório da Escola Superior de Saúde. O Presidente da
Câmara também reuniu, no âmbito da CIM, com o Secretário de Estado do Ambiente em Ponte de
Lima para análise dos sistemas em baixa da água e saneamento. No dia 4 de Novembro, o Presidente
da Câmara participou no Colóquio " O Futuro do Minho " organizado pelo jornal o "Correio do Minho",
em Braga e no jantar debate com a presença do Presidente da CIP, António Saraiva, organizado pela
AEVC, sobre "Os desafios da Economia Portuguesa", no Hotel Flor de Sal. No dia 5 de Novembro, o
Presidente da Câmara esteve presente na sessão comemorativa do 30º Aniversário do Grupo de
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Danças e cantares da Torre e na cerimónia de inauguração da requalificação da Rua Trás das Ínsuas,
na freguesia de Carreço, onde também visitou a sede da Sociedade de Instrução e Recreio da freguesia
para conhecer os novos projetos desta instituição. Neste dia, o presidente da Câmara esteve presente
na sessão de Entrega de Prémios do 1º Campeonato de Golf do Golfe Clube de Viana, que decorreu
no Hotel Axis, em Ponte de Lima e realizou uma visita à obra da sede da Banda do Escuteiro de
Barroselas. À noite, no Centro Cultural de Viana do Castelo, decorreu a Festa das Modalidades da EDV,
na qual, com a presença do Presidente da Câmara, foi apresentado o projeto da Praça de Viana. No
dia 6 Novembro, o presidente da Câmara participou na sessão organizada pela APIMIL sobre o Impacto
dos Fogos Florestais, em Vila Nova de Cerveira. No dia 7 de Novembro, o Presidente da Câmara esteve
presente numa reunião sobre o programa Mar 2020, em Lisboa e participou na Assembleia Geral das
Águas do Norte, que decorreu no Teatro Municipal de Vila Real. No dia 9 de Novembro o Presidente
da Câmara participou na conferência "Tributação sobre o património enquanto instrumento de política

pública de incentivo à reabilitação urbana" , no Palácio da Bolsa, no Porto, conferência organizada pela
APPRUP e integrada na IV Semana da Reabilitação Urbana do Porto. Também, no dia 9 de Novembro,
o Presidente da Câmara recebeu a AEVC e as várias entidades parceiras do projecto TouriSME cofinanciado pelo Erasmus+ e assistiu à palestra promovida no âmbito do N-Cooltura - Jornadas
Culturais, " Diálogo entre religiões um caminho para a paz", com a presença de D. Ximenes Belo, no
Salão Nobre da Junta da União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro. No dia 10 de Novembro o
Presidente da Câmara esteve presente na sessão de Abertura da 2ª Reunião Cientifica da Comissão
de ética para a Saúde, no Auditório da Escola Superior de Saúde e na Sessão de abertura XXlll Encontro
do Internato de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte, que decorre no Centro Cultural de Viana do
Castelo, Navio Museu Gil Eannes, Auditório de Centro Mar e Sala Couto Viana, com a presença de
cerca 700 internos que completam a sua formação. Em conferência de imprensa, os Serviços
Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) vão investir 5.3 milhões de
euros num projeto que visa a promoção da compostagem doméstica e a recolha seletiva de resíduos

alimentares. O projeto candidatado ao POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência
no uso de recursos) apresenta dois eixos: a promoção da compostagem doméstica no perímetro rural
e a implementação, no perímetro urbano, de um sistema de recolha seletiva de resíduos alimentares,
e tem como objetivo de reduzir a produção e deposição de resíduos em aterro e ainda a educação
para a cidadania e a sustentabilidade. O Centro de Mar de Viana do Castelo, localizado na ré do navio
Gil Eannes, e que celebra o seu segundo aniversário dia 16 de novembro, assinala o Dia Nacional do
Mar com diversas iniciativas, designadamente a Ili Semana do Mar, que se desenvolve de 14 a 20 de
novembro e que integra um conjunto de eventos gratuitos para a comunidade escolar e para a
comunidade em geral. (a) José Maria Costa.". 2. PROXIMA REUNIAO CAMARÁRIA:-

A pedido

do Vereador Eduardo Teixeira a Câmara Municipal deliberou alterar a hora de início da
reunião camarária que se realizará no próximo dia 24 do corrente mês, adiando-a das
15h para as 17h. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. 3. AÇÃO PREVENTIVA
DA POLÍCIA JUDICIÁRIA, REMETIDA PELO DIAP DE VIANA DO CASTELO:- O Presidente

da Câmara deu a esta conhecimento que recebeu da Inspeção Geral de Finanças um
despacho d e arquivamento de um processo que teve origem numa participação
anónima, mas de alguém que se intitula arquiteto, e que visava a adjudicação do
projeto da obra de recuperação do edifício da antiga Praça de Touros. INTERVENÇÃO

DO VEREADOR EDUARDO TEIXEIRA:- O Vereador Eduardo Teixeira abordou os
seguintes assuntos:- 1. BROCHURA RELATIVA AOS CAMINHOS DE SANTIAGO - Criticou
o facto de ter sido adjudicado este trabalho por ajuste direto, a Rui Carvalho, em vez de
se ter consultado o mercado, considerando também muito elevado o valor proposto por
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este. O Presidente da Câmara esclareceu que a brochura diz respeito a vários municípios,
sendo a Câmara Municipal a líder do agrupamento, e oportunamente será ressarcida
pelas outras Câmaras do montante que a cada uma diz respeito. Acrescentou ainda que
este projeto é financiado por fundos comunitários no montante de 85 % e que a respetiva
candidatura obriga a determinadas condições expressas no respetivo contrato. 2.
PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA PRAIA DE AFIFE -Perguntou para quando se prevê

a conclusão do arranjo do parque de estacionamento da praia de Afife no vértice voltado
a Noroeste. O Presidente da Câmara esclareceu que a obra será concluída brevemente
uma vez que a Agencia Portuguesa do Ambiente ganhou uma ação judicial que a
opunha aos proprietários de uma casa que está construída em cima das dunas. 3. OBRA
DA PRAIA NORTE - Disse ter ouvido dizer que os bares de apoio de praia vão ser

encerrados já no próximo domingo e perguntou se vão ser criadas alternativas para que
estes estabelecimentos continuem a laborar. O Presidente respondeu que o bar situado
a nascente e sensivelmente a meio da praia deverá encerrar mais cedo porque é ai que a
obra vai ter o seu início. O bar situado a poente poderá ainda continuar a funcionar até
Fevereiro ou Março do próximo ano. Acrescentou também que está previsto que os
novos bares estarão concluídos em Maio de 2017. 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 Câmara
Municipal, deliberou remeter a aprovação deste assunto para a próxima reunião
camarária. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José

Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. (02) MOBILIDADE

E ESTACIONAMENTO NO CENTRO HISTÓRICO:- Pelo Vereador Eduardo Teixeira
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- "Acessibilidade,
Mobilidade e Estacionamento no Centro Histórico -

A Mobilidade Urbana entendida

como elemento constituinte do tecido urbano, indissociado dos demais, que congrega o movimento
de pessoas e bens na cidade. Esse movimento é derivado da estrutura física e socioeconómica da
cidade e tem como motivação os desejos e necessidades individuais, ou de grupos, de usufruto do
espaço colectivo. É um instrumento de planeamento urbano que engloba sistema viário, meios de
transportes e trânsito; muito mais do que um indicador de capacidades individuais de desempenhar
viagens, muito mais que um dado numérico. A mobilidade na cidade vai além das condições de
deslocamento e uso dos meios de transporte e diz respeito às relações dos indivíduos com o espaço,
com os objectos e os meios empregados para o deslocamento. Por isso, é necessário considerar os
processos históricos que reflectem as características culturais dos Vianenses. No centro histórico, as
ruas são estreitas e isso reflecte como esse espaço atendia aos desejos e às necessidades de seus
usuários nos séculos passados. Acessibilidade é entendida como a "facilidade disponibilizada às
pessoas que possibilite a todos, autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação
em vigor, ou seja, é a possibilidade de se alcançar com autonomia e segurança os destinos desejados
na cidade, ir e vir sem obstáculos, em condição segura, nos espaços urbanos. É a condição de alcance
para utilização de edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Do ponto de vista social,
a acessibilidade também pode ser considerada uma prática que abrange todos os aspectos da vida em
sociedade (moradia, saúde, trabalho, educação, cultura, lazer), se constitui no direito ao acesso a bens
e serviços para que se tenha qualidade de vida. Para que tenhamos acessibilidade no ambiente físico
da cidade é necessário eliminar barreiras e adaptar o desenho universal, ou seja, projectar pensando
em todos os usuários, respeitando as diferenças entre as pessoas. Para isso, projectos e obras devem
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a degraus, calçadas com larguras adequadas para atender aos que carregam carrinhos de bebé ou de
compras e às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade. Outras vezes são necessárias
soluções especiais, como a diferenciação de piso em situações de alerta ou direccionamento, com
texturas para orientação de deficientes visuais ou ajudas técnicas que permitam superar obstáculos
pontuais, onde as soluções correntes não permitem atender a todas as necessidades geradas pela
diversidade de tipos de incapacidades dos indivíduos. Ajudas técnicas são produtos, instrumentos,
equipamentos ou

tecnologia

adaptados

ou especialmente

projectados para

melhorar a

funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia
pessoal, total ou assistida. Qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso
e o uso de meio físico, meios de comunicação, produtos e serviços. O desenho universal propõe
soluções a serem adaptadas, que podem ser utilizadas tanto por pessoas com deficiência quanto por
idosos, crianças e pessoas com restrição temporária de mobilidade. O objectivo é que os ambientes
sejam convenientes, seguros e agradáveis para uso por todos. Os princípios básicos do desenho
universal são:- 1 -Uso equiparável - cada elemento deve ser útil e comercializável às pessoas com
habilidades diferenciadas. 2 - Flexibilidade de uso - cada elemento atende a uma ampla gama de
indivíduos, preferências e habilidades. 3 - Uso simples e intuitivo - o uso deve ser de fácil
compreensão, independentemente da experiência, do nível de formação, do conhecimento do idioma
ou da capacidade de concentração do usuário. 4 - Informação percetível - a comunicação ao usuário
deve ser eficaz e as informações necessárias devem estar disponíveis, independentemente de sua
capacidade sensorial ou de condições ambientais. 5 - Tolerância ao erro- devem-se minimizar o risco
e as consequências adversas de acções involuntárias ou imprevistas. 6 - Baixo esforço físico - cada
elemento pode ser utilizado com um mínimo de esforço, de forma eficiente e confortável. 7 Tamanho e espaço para aproximação e uso - cada elemento deve oferecer espaços e dimensões
apropriados para interacção, alcance, manipulação e uso, independentemente de tamanho, postura

ou mobilidade do usuário. A mobilidade e a acessibilidade urbana são uma necessidade real que hoje,
nos espaços urbanos, não tem sido atendida em sua plenitude. Ao contrário, o que vemos são espaços
onde circular e ter acesso a bens, serviços e equipamentos públicos é cada vez mais difícil para todos
e, mais ainda, para pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, durante muito tempo, foram
excluídas do usufruto das cidades, ficando reclusas em suas casas, sem poder exercer seu papel na
sociedade com dignidade. Com relação à mobilidade de pessoas, devem -se considerar todos os
diferentes grupos, como pedestres, ciclistas, usuários de transportes coletivos, pessoas com
deficiências permanentes ou temporárias e motoristas. Actualmente em Viana do Castelo declaram
possuir algum tipo de deficiência ou fraca mobilidade (por volta de 24% da população residente). O
centro histórico é sem sombra de dúvida, um elemento da malha urbana fundamental pa ra a história
da nossa cidade que apresenta uma estrutura densa e compacta . A sua localização, assim como a
topografia, processo de evolução, adaptação ao contexto local, permitem que apresente as suas
próprias características e uma ambiência exclusiva, que necessitam de ser preservadas. O espaço
público deste centro histórico apresenta várias limitações no que toca a condições de acessibilidade
e mobilidade, quer pela tipologia dos espaços, traçado irregular, estreitamento das ruas e pavimentos
utilizados, quer pela elevada circulação/estacionamento automóvel e o elevado número de devolutos,
associado à baixa capacidade socioeconómica e ao envelhecimento da população residente. A
resolução para estes problemas está nas soluções técnicas, formais e estéticas que respeitem o
espírito do lugar, integrando-as nos Planos de Acessibilidade e Mobilidade Pedonal da cidade. Um
centro histórico integrado da cidade com uma mobilidade equilibrada, acompanhado por uma rede
pedonal, permite contrariar os actuais padrões de crescimento urbano. As soluções mais comuns
são:- 1. A libertação/disciplina do trânsito e estacionamento automóvel, a sua coexistência com o

peão, 2. Medidas de acalmia de tráfego, ruas exclusivamente pedonais, 3. Eliminação de barreiras
arquitectónicas e urbanísticas, 4. Melhoria na oferta de transportes públicos e 5.Promoção da
multifuncionalidade dos espaços. A falta acessibilidade e mobilid ade tem vindo a assumir uma
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relevância crescente, no entanto ainda se revela insuficiente. Assim, a estratégia Cidades Sustentáveis
2020 baseia-se na resposta a um conjunto de desafios que decorrem deste diagnóstico. Estes desafios
exigem abordagens integradas, adequadas às condições particulares da nossa cidade, enraizar-se nas
políticas de desenvolvimento económico-social, e numa perspectiva consistente de médio e longo
prazo:> COMPETITIVIDADE E CRESCIMENTO - Afirmação da cidade através da valorização do seu capital
humano, do investimento em criatividade, inteligência e inovação e da capitalização das empresas
que permitam gerar novos e qualificados empregos e criação de condições para a sua manutenção e
estabilidade, com ênfase nos sectores de bens e serviços transaccionáveis. >INCLUSÃO ECOESÃO SOCIAL
- Inversão de processos de exclusão social e pobreza em contexto urbano, promovendo a qualificação,
o emprego e o acesso à habitação, aos serviços e equipamentos, contrariando o afastamento para as
periferias e as tendências de segregação dos habitantes segundo a origem, estrato socia l ou etnia.>
TRANSFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS - Equação das tendências de perda de população nos centros
urbanos, com enfoque em particular nos jovens qualificados, tendo em vista uma distribuição
geográfica mais equilibrada e uma resposta mais eficaz às necessidades e procuras específicas dos
idosos, crianças, jovens e famílias, combatendo a discriminação e promovendo a classe criativa. >
GOVERNAÇÃO ESTRATÉGICA - Envolvimento e capacitação dos agentes urbanos - de base nacional,
regional, sub-regional e local - desenvolvendo os seus recursos técnicos, organizativos, materiais e
financeiros, a sua capacidade de agenciamento e de coordenação estratégica e operacional e as suas
rotinas de trabalho em rede, de monitorização e de avaliação.> DISCIPLINA DO uso DO SOLO Estabilização dos usos do solo, corrigindo os efeito desordenadores do território gerados pela previsão
excessiva e virtual de áreas urbanizáveis, procurando a redistribuição equitativa de benefícios e
encargos associados à urbanização, a afetação social das mais-valias gerais decorrentes das opções
de planeamento e a definição clara dos perímetros urbanos, bem assim como a sua contenção e
regressão ponderada. > VIABILIDADE FINANCEIRA - Priorização do investimento no desenvolvimento

urbano sustentável e subsequente capacitação financeira, institucional e procedimental, potenciando
o poder de alavancagem dos fundos estruturais e de coesão, designadamente através da identificação
de prioridades de investimento e da selecção de territórios-alvo prioritários, e procurando fontes
alternativas de financiamento e capitalização dos seus agentes.> REGENERAÇÃO URBANA - Valorização
integrada do conjunto do suporte físico urbano (parque edificado, infra-estruturas, condições
ambientais e paisagísticas) e promoção do desenvolvimento funcional, cultural, social e económico
das áreas urbanas, procurando alcançar soluções de compromisso estratégico e operacional entre os
diversos agentes territoriais (públicos, privados e associativos). > SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA Reforço da sustentabilidade do modelo de desenvolvimento urbano, potenciando a base de recursos
endógenos, promovendo a eficiência dos seus subsistemas (energia, mobilidade, água e resíduos) e
melhorando a capacidade de resposta aos riscos e aos impactes, nomeadamente os relacionados com
as alterações climáticas. >INTEGRAÇÃO URBANO-RURAL - Promoção de relações de interdependência,
complementaridade e mútuo benefício dos centros urbanos com o meio não-urbano sob a sua
influência funcional, nomeadamente as áreas agrícolas, os espaços florestais envolventes das cidades
e os interfaces rurais e periurbanos. > INTEGRAÇÃO NO ESPAÇO INTERNACIONAL - Fomento da
atractividade, da projecção e da conectividade das áreas metropolitanas e das cidades portuguesas
nos

contextos

europeu

e

mundial,

fortalecendo

a cooperação

territorial,

potenciando

complementaridades funcionai s e produtivas e favorecendo o acesso aos principais territórios e
mercados internacionais. Face ao exposto e diagnóstico efetuado, as soluções imediatas a
implementar, para revitalizar a cidade, criando condições efetivas de mobilidade, para os
moradores, para o comércio de proximidade, para o Emprego e Economia Local, seriam as
seguintes:- !.Estudo e alargamento do horário de acesso para cargas e descargas e das bolsas de
Estacionamento para comerciantes do centro histórico; 2.Estudo e eliminação das restrições de
horário do acesso ao ce ntro histórico, dos moradores e seus fa miliares; 3.Estudo para implementação
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de soluções que reestruturem o trânsito em meio urbano de forma geral, mas com maior incidência
nos seguintes locais: 1- cruzamento da ponte metálica; 2- Em Monserrate junto à GNR e Escola; 3Rotunda do "Staples"; 4 - Todas as entradas da Cidade; 5 - Rua da Bandeira, implementar solução
que impeça "a marcha atras" de viaturas e sim inversão de marcha; 6- Cruzamento junto à Junta de
Freguesia da Cidade; 4.Reorganizar o estacionamento sem custo na Cidade, para residentes e para
apoiar o desenvolvimento do comércio tradicional, facilitando o estacionamento ao longo da Rua João
Alves Cerqueira e na frente ribeirinha junto ao Gil Eanes (contrapartida da não construção do parque
do Largo Vasco da Gama previsto no plano de pormenor), criando um parque de estacionamento
junto à Marina (traseiras do Edifício da ARH, junto à Pousada da Juventude); 5.Criar uma zona de
parqueamento de 30 autocarros (em rotação) de apoio ao Turismo nos terrenos da frente ribeirinha
junto ao Centro Cultural; Não é possível (o que atualmente acontece), PLANEAR a CIDADE do FUTURO,
numa ótica de DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, sem CONHECER o comportamento diário dos
fluxos de PESSOAS, dos fluxos de BENS /

MERCADORIAS, os RISCOS inerentes, e das

INFRAESTRUTURAS de transporte que deverão dar resposta às variadas solicitações. - Qualquer
exercício de PLANEAMENTO para uma cidade COMPETITIVA, é atualmente sinónimo de uma
dinâmica, nas adaptações que facilitem a Economia Local e os Habitantes, efetuando uma recolha e
tratamento, metódico e continuo, de informação em Sistemas de Informação Geográfica. Desta
forma, propomos também a criação de um Observatório da Cidade de Viana do Castelo. (a) Eduardo
Teixeira; (a) Marques Franco .".

Em resposta a esta intervenção o Vereador Luis Nobre

referiu que estava á espera de um estudo mais profundo e não de um exercício
académico que tanto serve a Viana do Castelo como a qualquer outra cidade do país.
Frisou também que a proposta está já desatualizada, designadamente porque
desconhece a intervenção que está a ser feita na rotunda do Náutico. Disse ainda que
o que importa discutir são os problemas concretos da cidade de Viana do Castelo e

não conceitos teóricos. Esperava que tivessem sido apresentadas soluções alternativas
aquelas que foram adotadas por esta Câmara Municipal. Quando se fala em 24 % da
população do centro histórico ter dificuldade de se movimentar, sobretudo devido á
avançada idade, esquece-se que os veículos elétricos proporcionaram mais de 300 mil
viagens durante o ano transato, a que acresce o facto de sermos das poucas cidades
no país que tem um interface de transportes no centro da cidade. Quanto aos horários
de cargas e descargas no centro histórico, os mesmos foram negociados com os
comerciantes interessados através da intermediação da AEVC. Por último,
acrescentou que a proposta apresentada parece desconhecer a realidade de Viana do
Castelo, esquecendo designadamente o pacto de autarcas que impõe determinadas
metas em matéria de redução das emissões de C02, sendo que a proposta em causa
não manifesta sensibilidade nem preocupações ambientais. De seguida o Presidente
da Câmara apresentou a seguinte declaração:- "o Município de Viana do Castelo orgulha-se
de ter uma equipa técnica na área do Planeamento Urbano, que ao longo dos últimos anos tem
desenvolvido vários estudos urbanísticos, planos de pormenor e um plano de urbanização. Este
trabalho, resultou de vários estudos, de reflexões e debates públicos efetuados no âmbito da
discussão pública destes documentos. Foi também este trabalho que levou a que houvesse um plano
de mobilidade sustentável que integra os transportes urbanos, a rede de ciclovias, os espaços de
estacionamento à superfície, e os parques de estacionamento subterrâneos. Houve também neste
desenho urbano a construção de um Interface, rodoferroviário no centro da cidade, apoiando os
movimentos pendulares urbanos, regionais, nacionais e internacionais. A pedonalização e a
eliminação das barreiras físicas têm sido executadas paulatinamente ao longo dos anos, facilitando a
circulação de cidadãos de mobilidade reduzida e também cidadãos mais idosos. Houve também várias
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propostas para projetos piloto para cidadãos amblíopes, tornando a cidade mais inclusiva. Por estas
razões, saudámos a chegada tardia do PSD ao Planeamento Urbano e ao pensar a cidade.
Naturalmente que iremos analisar as propostas, num espirita colaborativo e construtivo. O Município
de Viana do Castelo com esta oposição construtiva vai com certeza construir uma cidade mais
acessível e mais sustentável. (a) José Maria Costa".

O Vereador Eduardo Teixeira agradeceu

as palavras do Presidente da Câmara e elencou várias das propostas que o PSD tem
vindo a fazer e que foram rejeitadas pelo PS. Adiantou também que o espírito com
que apresentou a sua proposta foi de caracter construtivo e que o ultimo estudo de
mobilidade mandado fazer pela Câmara Municipal foi já nos anos 80, no âmbito da
elaboração do primeiro PDM, e que a realidade mudou muito desde então. Na
sequência desta ultima intervenção o Vereador Luis Nobre precisou que também
foram feitos estudos de trafego para a elaboração do PUC e dos Planos de Pormenor
da Cidade. (03)

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 nº 75 /2013 de 12 de Setembro, conforme regulamento

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

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

Juntas de Freguesia

Mujães
UF Cardielos/Serreleis
Vila Nova de Anha
Total

Montante
(euros)
18.000
8.000
12.000

Designação Obra

Número de
Compromisso

Sanitários/sede Junta Freguesia, mobiliário
e equipamentos informáticos e de
segurança

5087

Pavimentação Rua S. Tiago - 1ª Fase
Av. 9 de Julho - 1ª Fase

5088
5089

38.000

(a) José Maria Costa. O Vereador Eduardo Teixeira criticou o facto de relativamente
aos sanitários de Mujães a Câmara Municipal estar a comparticipar no custo de uma
obra já realizada. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e
os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. (04) ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE

SANGUE DA MEADELA - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHA:- Pelo
Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:"PROPOSTA - ASSOCIAÇÃO DE DADORES DE SANGUE DA MEADELA - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE CARRINHA·

A

Associação de Dadores de Sangue da Freguesia da Meadela comemorou, este ano, o seu 20º
Aniversário, e desde 1996, está a desenvolver um excelente trabalho na divulgação e recolha de
dádivas de sangue no concelho de Viana do Castelo e concelhos limítrofes. Tem promovido a sua ação
junto da população, das escolas, empresas e outras organizações, efetuando ações de sensibilização
e recolhas no local. Esta Associação colabora, também, com outras Associações na promoção da
dádiva de sangue, sendo o seu contributo essencial para que o Hospital Distrital de Viana do Castelo
seja autossuficiente. Para a realização da sua missão, esta entidade necessita de uma ca rrinh a para as
ações de se nsibilização no terreno e para as recolhas das dádivas de sangue. Assim, considerando a
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sua nobre missão e o excelente trabalho desenvolvido ao longo dos seus 20 anos de existência , venho
propor que seja deliberado um apoio à Associação dos Dadores de Sangue da Meadela para aquisição
de uma carrinha no montante de 26.375,19€. (compromisso financeiro 5100/2016) . (a) José Maria
Costa.". O

Vereador Eduardo Teixeira declarou saudar a atribuição deste apoio porque

o PSD já tinha feito esta proposta numa ulterior reunião. A Câmara Municipal
deliberou aprovar a transcrita proposta. Esta deliberação foi tomada por unanimidade
estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho.

(05) ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE VILA NOVA DE ANHA - ATRIBUIÇÃO DE
APOIO

PARA

ADAPTAÇÃO

E

REQUALIFICAÇÃO

DA

ESCOLA

DOS

CENTENÁRIOS:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE VILA NOVA DE ANHA -

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA ADAPTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DOS CENTENÁRIOS - A

AMVNA (Associação Musical de Vila Nova de Anha) é uma organização cultural que tem vindo a
implementar um vasto programa de animação e formação musical em Vila Nova de Anha, dispondo,
neste momento, duma Escola de música (setor da formação), enquadrando 25 jovens formandos e
uma Orquestra ligeira com 35 elementos, a esmagadora maioria proveniente da Escola de música.
Dispõe, ainda de várias Classes de Conjunto, tantas quantas os diferentes tipos de instrumento que
incluem a Orquestra Ligeira e a Banda Filarmónica. Esta associação desenvolve a sua atividade na
Escola dos Centenários, através da celebração com a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anha dum
protocolo de cedência em regime de comodato do edifício por um período de vinte e cinco anos. O
Edifício da Escola dos Centenários encontra-se em mau estado de conservação, e para o normal

desenvolvimento da atividade de formação e ensaios da Associação Musical de Vila Nova de Anha, é
necessária uma intervenção de adaptação e requalificação da Escola e criar de espaços anexos para
armazenamento de material e instrumentos de grande porte, passando esta intervenção pela
pavimentação em betuminoso com isolamento, revestimento de paredes com lá de rocha e pladour,
recuperação de espaços sanitários, pintura de teto e paredes e recuperação/reconstrução do anexo e
portão de acesso. Assim, venho propor que seja atribuído um apoio no montante de 6.000 € para a
realização desta intervenção de requalificação

à Associação Musical de Vila Nova de Anha. (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 Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. (06) ALTERAÇÃO DO ANEXO 1AO

CONTRATO TIPO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE EM
BAIXA TENSÃO APROVADO PELA PORTARIA N. 0 454/2001, DE 5 DE MAIO.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentado o Protocolo
que seguidamente se h·anscreve:-

" PROPOSTA - ALTERAÇÃO DO ANEXO

1 AO CONTRATO TIPO DE

CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE EM BAIXA TENSÃO APROVADO PELA PORTARIA N.!!

DE MAIO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA -A Associação

454/2001,

DE

5

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) celebrou com

a EDP Distribuição um Protocolo relativo aos equipamentos de iluminação a instalar nas redes de
iluminação pública, e que procede à revisão do Anexo 1 ao contrato.tipo de concessão de distribuição
de eletricidade em baixa tensão aprovado pela Portaria nQ 454/2001, de 5 de maio. O Acordo firmado
entre a ANMP e a EDP Distribuição será aplicável logo que cada município acorde com a concessionária
a alteração do Anexo 1 do contrato de concessão atualmente em vigor. Assim, e uma ve z que o Anexo
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1ao contrato tipo de concessão de distribuição de eletricidade em baixa tensão aprovado pela Portaria
n.º 454/2001, de 5 de maio, é parte integrante do contrato celebrado entre o Município de Viana do
Castelo e a EDP, a sua revisão constitui uma alteração ao contrato de concessão, venho propor que
seja deliberada a autorização para que o Município Viana Castelo celebre um Protocolo para o efeito
com a EDP Distribuição para a utilização de luminárias LED referidas no Anexo 1serem utilizadas nas
situações de estabelecimento de novas redes de ilum inação pública, de substituição de luminárias
com lâmpadas de vapor de mercúrio decorrente da remodelação de redes de IP, e de substituição de
luminárias obsoletas ou em más condições de conservação.

"PROTOCOLO
Entre:
Município de Viana do Castelo, com sede no Passeio das Mordomas da Romaria, em Viana
do Castelo, pessoa coletiva nº 506037258, neste ato representado por José Maria da Cunha
Costa, na qualidade de Presidente de Câmara, adiante designado por Município;

e
EDP Distribuição - Energia, S.A. com sede na Rua Camilo Castelo Branco, nº 43, em Lisboa,

com o capital social de € 200.000.000,00 (duzentos milhões euros), matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número de matrícula e de pessoa
coletiva 504 394 029, neste ato representada por Mário Cunha Rodrigues Guimarães, na
qualidade de Diretor da Direção de Rede e Clientes Norte, adiante designada por EDP
Distribuição;

Em conjunto designados por "Partes",
Considerando que:
A)

A EDP Distribuição, por concessão do Município, é a concessionária, em regime de
serviço público, da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, na área do município
de Viana do Castelo;

B)

Enquanto concessionária da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, de acordo
com o disposto contrato tipo de concessão aprovado pela Portaria nº 454/2001, de 5 de
Maio (doravante "Contrato Tipo de Concessão" ), a EDP Distribuição é, designadamente,

responsável pelo estabelecimento e, em regra, pela conservação das redes de iluminação
pública dos municípios;

C)

Na prossecução da atividade referida no Considerando anterior, a EDP Distribuição tem
vindo a instalar nas redes de iluminação pública os aparelhos de iluminação e respetivos
suportes designados como "de tipo corrente" nos termos do Contrato Tipo de Concessão
(doravante "Equipamentos de Tipo Corrente");

D)

Os Equipamentos de Tipo Corrente encontram-se identificados no Anexo 1 ao Contrato
Tipo de Concessão, refletindo, ainda hoje, o paradigma tecnológico e de mercado de
2001;

E)

Nos termos do disposto no art.º 29º do Contrato Tipo de Concessão, o Anexo 1 pode ser
revisto de cinco em cinco anos, se tal justificar, tendo em conta a evolução tecnológica e
ou a redução dos custos e dos consumos, sem pôr em causa os níveis de iluminação
aconselháveis;

F)

Nos termos do disposto no mesmo artigo, na definição de Equipamentos de Tipo
Corrente, deverá ser, no entanto, tida em conta, para cada tipo de rede, a utilização de
lâmpadas de adequado rendimento, com observância dos critérios de normalização e
mais eficiente racionalização de energia;

G)

Tendo presente a evolução tecnológica e de mercado verificada nos aparelhos de
iluminação e respetivos suportes desde 2001 e, nomeadamente, o grau de maturidade
atingido pelas luminárias com tecnologia LED, a EDP Distribuição acordou com a ANMP
a revisão do Anexo 1 ao Contrato Tipo de Concessão, nos termos do protocolo cuja cópia
fica anexa ao presente Protocolo, dele fazendo parte integrante;

H)

O Município pretende que o disposto no Anexo referido no Considerando G) supra passe
a integrar o contrato de concessão em vigor celebrado com a EDP Distribuição.

Nestes termos, é celebrado o presente Protocolo (doravante "Protocolo"), que se rege pelas
seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira
(Objeto)

Pelo presente Protocolo, as Partes acordam na alteração do Anexo 1 ao contrato de concessão
da distribuição de energia elétrica em baixa tensão, celebrado entre o Município e a EDP
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Distribuição em 02-05-2001 ("doravante Contrato de Concessão"), nos termos da redação

constante do Anexo ao este Protocolo e que dele faz parte integrante (doravante "Novo
Anexo I"}.
Cláusula Segunda
{Aplicação do Novo Anexo 1)
1. A data de início da aplicação do Novo Anexo 1 ao Município para o tipo de luminárias LED

inscritas nos pontos B.2 e B.3 está condicionada à conclusão dos procedimentos necessários
para a aquisição, pela EDP Distribuição, dos aparelhos de iluminação e respetivos suportes
nele previstos, nos termos consagrados na legislação aplicável e, bem assim, à existência
de stock adequado dos mesmos para fazer face às necessidades dos municípios.
2. Os encargos com a substituição de luminárias instaladas ao abrigo dos pontos B.2 e B.3 do
Novo Anexo 1 serão repartidos igualmente entre a EDP Distribuição e o Município.
Cláusula Terceira
{Vigência)

O presente Protocolo entra em vigor na data da respetiva assinatura e vigorará até ao termo
do Contrato de Concessão.
Cláusula Quarta
(Modificação ou Cessação do Protocolo)

O presente Protocolo só poderá ser modificado ou cancelado com o consentimento expresso
de ambas as partes, por documento escrito, mencionando a vontade das partes em modificalo ou cancelá-lo.
Este Protocolo é celebrado em dois exemplares, sendo um para cada uma das Partes."

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito protocolo e ao abrigo do disposto
na alínea p) do número 1 do artigo 25°, conjugado com a alínea cc) do nº 1 do artigo
33º ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro remeter o mesmo para aprovação da
Assembleia Municipal. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. (07)

REVISÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - ADENDA AO CONTRATO DE

PARTILHA DE POUPANÇAS LÍQUIDAS POVT-65-2014-88:- Pelo Presidente da
Câmara foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA -

REVISÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - ADENDA AO CONTRATO DE PARTILHA DE POUPANÇAS
LIQUIDAS POVT-

65 - 2014 - 88 - No seguimento do encerramento da candidatura POVT-12-

0765-FCOES-000031 - Iluminar o Alto Minho e tendo em consideração os valores finais do
financiamento e a obrigação de partilha de poupanças constante do Contrato já assinado, importa
agora atualizar os valores do mesmo em função do executado em candidatura. A operação acima
identificada, para o Município de Viana do Castelo fechou com um montante elegível de 541.345,38
€sendo cofinanciado a 85% e tendo como valor total de partilha (recalculado) 238.413,63 €,pelo que
os valores identificados na Cláusula Segunda (Partilha de Poupanças Liquidas) e o prazo na Cláusula
Terceira (Entrega) devem refl etir os valores e prazo agora apurados.
Montante total anual de partilha a entregar em 20 16, conforme contrato em vigor
Nova duração de Contrato (de 1 de Janeiro de 2017 até ao fim do contrato)
Novo valor de partilha mensal
(de 1 de Janeiro de 2017 até ao penúltimo mês, ou seja, durante 56 meses)
Valor da partilha no último mês (devido a acertos de cêntimo s)
Novo montante total de partilha a entregar ao FEE, após execução real da operação

42.515,64€
57 mese s
3 .436,8 IE
3.436,63€

238.413,63€

(a) José Maria Costa. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e
remeter a mesma para aprovação da Assembleia Municipal. Mais foi deliberado, e ao
abrigo do disposto no número 6 do artigo 22° do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho,
solicitar autorização à Assembleia Municipal para proceder à repartição de encargos
estimado no valor global de 238.413,63 €,e nos termos do quadro atrás transcrito. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e
os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. (08) ISENÇÃO IMT- EUROSAP -

COSMÉTICA S.A.:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que
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seguidamente se transcreve:-

"PROPOSTA - ATRIBUIÇÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE IMT (IMPOSTO

MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS)- MGLF & POVENZ, LDA. -ART.2 23.2-A DO CÓDIGO FISCAL
DO INVESTIMENTO, ADITADO PELO ART.2 195.2 DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2016 -A MGLF & POVENZ, LDA,
do grupo Eurosap- Cosmética S.A., para fazer face às necessidades dos seus clientes e ao crescimento
do setor, sob pena de perder competitividade face à concorrência, necessita urgentemente de ampliar
as suas instalações, tendo escolhido o concelho de Viana do Castelo para o concretizar. Neste sentido,
pretende instalar em Viana do Castelo, nomeadamente na Zona Industrial de Neiva -fase 1, num lote
de 11.566,86 m 2 a adquirir ao Município, as suas novas instalações. Este novo investimento, que
rondará os € 2.400.000,00, permitirá a criação de 15 novos postos de trabalho. Pelo descrito
superiormente, a empresa requereu, nos termos do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decretolei n.º 162/2014 de 31 de outubro, e nos artigos 15.º e 16.º da Lei 73/2013, aos órgãos municipais, a
concessão da isenção total de IMT para apoio a investimento, o benefício fiscal de isenção do
pagamento do IMT devido pela transmissão do direito de propriedade do referido lote de terreno. A
tran smissão do direito de propriedade está sujeita ao pagamento de IMT, o qual, no caso em apreço,
corresponderá o valor estimado de € 26.382,27. Face à relevância do investimento e à criação de
postos de trabalho, venho propor, nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 23.º-A do Código Fiscal
do Investimento, anexo ao Decreto-lei n.º 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo art.º 195.º do
Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de março, que se solicite à
Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido
pela presente transação. (a) Luís Nobre." . A

Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita

proposta e em consequência nos termos e ao abrigo do disposto no art. 0 23.0 -A do Código
Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei nº 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo
art. 0 195.0 do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de
março, solicitar a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de

isenção total de IMT devido pela presente transação. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco e Cláudia Marinho. (09) ISENÇÃO IMT - JOÃO EVARISTO DISTRIBUIÇÃO

ALIMENTAR:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:-

" PROPOSTA- ATRIBUIÇÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE IMT {IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE

TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS) - JOÃO EVARISTO DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR - ART.!! 23,!!-A DO CÓDIGO
FISCAL DO INVESTIMENTO, ADITADO PELO ART.!! 195.!! DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2016 -A empresa João
Evaristo Distribuição Alimentar, instalada na Zona Industrial de Neiva - fase 2, no âmbito do seu
processo de crescimento e consolidação, pretende instalar uma nova unidade de armazenagem, na
Zona Industrial de Neiva - fase 1, num lote de 5.298,00 m 2 a adquirir ao Município. Este novo
investimento, que rondará em € 1.200.000,00, permitirá diversificar uma maior gama de artigos a
comercializar com a inerente consolidação dos postos de trabalho existentes no universo da empresa.
Pelo descrito superiormente, a empresa requereu, nos termos do Código Fiscal do Investimento,
anexo ao Decreto-lei n.º 162/2014 de 31 de outubro, e nos artigos 15.º e 16.º da Lei 73/2013, aos
órgãos municipais, a concessão da isenção total de IMT para apoio a investimento, o benefício fiscal
de isenção do pagamento do IMT devido pela transmissão do direito de propriedade do referido lote
de terreno. A transmissão do direito de propriedade está sujeita ao pagamento de IMT, o qual, no
caso em apreço, corresponderá o valor estimado de€ 6 .041,97. Face à relevância do investimento e

à criação de postos de trabalho, venho propor, nos termos e ao abrigo do disposto no art.º 23.º-A do
Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei n.º 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo art.º
195.º do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de março, que se solicite

à Assembleia Municipal a aprovação da conce ssão do benefício fiscal de isenção total de IMT devido
pela presente transação. (a) Luis Nobre ." . A Câmara Municipal deliberou

aprovar a transcrita
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proposta e em consequência nos termos e ao abrigo do disposto no art. 0 23. 0 -A do Código
Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei nº 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo
art. 0 195.0 do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/ 2016 de 30 de
março, solicitar a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de
isenção total de IMT devido pela presente transação. Esta deliberação foi tomada por
unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco e Cláudia Marinho. ( 1O) ISENÇÃO IMT - PORTELA & CRUZ - SISTEMAS

ECOLÓGICOS DE AQUECIMENTO, LO.ª:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada
a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA-ATRIBUIÇÃO DO BENEFICIO DE ISENÇÃO
DE IMT (IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS) - PORTELA

& CRUZ - SISTEMAS

ECOLÓGICOS DE AQUECIMENTO, LO.!- ART.2 23. 2-A DO CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO, ADITADO PELO ART.2
195.2 DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2016 - A Portela

& Cruz - Sistemas Ecológicos de Aquecimento,

ld.!!, no âmbito do seu processo de crescimento e consolidação da empresa, pretende instalar em
Viana do Castelo, nomeadamente na Zona Industrial de Neiva - fase 1, num lote de 6.000,00 m 2 a
adquirir ao Município, um pavilhão industrial para duas empresas pertencentes ao mesmo grupo,
sendo uma na área da serralharia civil, com a denominação comercial Habinox, e uma outra
direcionada para a área de aquecimento industrial, com a denominação comercial Keima . Este novo
investimento, que rondará em € 1.300.000,00, permitirá ao grupo investir na área de produção,
nomeadamente na aquisição de equipamentos de robótica para otimização do processo produtivo, e
na internacionalização, com o consequente aumento de vendas e a consolidação dos postos de
trabalho existentes. Pelo descrito superiormente, o grupo requereu, nos termos do Código Fiscal do
Investimento, anexo ao Decreto-lei n.º 162/2014 de 31 de outubro, e nos artigos 15.º e 16.º da Lei
73/2013, aos órgãos municipais, a concessão da isenção total de IMT para apoio a investimento, o

benefício fiscal de isenção do pagamento do IMT devido pela transmissão do direito de propriedade
do referido lote de terreno. A transmissão do direito de propriedade está sujeita ao pagamento de
IMT, o qual, no caso em apreço, corresponderá o valor estimado de€ 6.842,55 . Face à relevância do
investimento e à cria ção de postos de trabalho, venho propor, nos termos e ao abrigo do disposto no
art.Q 23 .Q-A do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei n.Q 162/2014 de 31 de outubro,
aditado pelo art.Q 195.Q do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de
março, que se solicite à Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício fiscal de isenção
total de IMT devido pela presente transação. (a) Luís Nobre.".

A Câmara Municipal deliberou

aprovar a transcrita proposta e em consequência nos termos e ao abrigo do disposto no
art. 0 23.0 -A do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei nº 162/ 2014 de 31 de
outubro, aditado pelo art.0 195.0 do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei
7-A/2016 de 30 de março, solicitar a Assembleia Municipal a aprovação da concessão do
benefício fiscal de isenção total de IMT devido pela presente transação. Esta deliberação
foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os
Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. (11) PROTOCOLO DE PARCERIA

NORTE - 04-2114-FEDER-000138 "VALORIZAÇÃO DOS CAMINHOS DE
SANTIAGO - CAMINHO PORTUGUÊS DA COSTA" - RECTIFICAÇÃO:- Pelo
Presidente da Câmara foi apresentada o protocolo que seguidamente se transcreve:-

"ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA
NORTE - 04 - 2114 - FEDER - 000138 "Valorização dos Caminhos de Santiago - Caminho Português da Costa"
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Município de Caminha, pessoa coletiva n.º 500 843 139, com sede no Largo

louste Gulbenkian,

4910-113 Caminha, representado por Lu ís Miguel da Silva Mendonça Alves, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal;

o
Município de Esposende, pessoa coletiva n.º 506 617 599, com sede na Praça do Município,

4740-223 Esposende, representado por António Benjamim da Costa Pereira, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal;

o
Município de Maia, pessoa coletiva n.º 505 387 131, com sede na Praça Dr. José Vieira de Carvalho,

4474-006 Maia, representado por António Gonçalves Bragança Fernandes, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal;

o
Município de Matosinhos, pessoa coletiva n.º 501305 912, com sede na Av. Dom Afonso Henriques,

4454-510 Matosinhos, representado por Guilherme Manuel Lopes Pinto, na qualidade de Presidente
da Câmara Municipal;

o
Município de Porto, pessoa coletiva n.º 501 306 099, com sede na Praça Gen. Humberto Delgado,

4049-001 Porto, representado por Rui de Carvalho de Araújo Moreira, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal;

o
Município de Póvoa de Varzim, pessoa coletiva n.º 506 741400, com sede na Praça do Almada, 4490-

438 Póvoa de Varzim, representado por Luís Diamantino de Carvalho Batista, na qualidade de VicePresidente da Câmara Municipal;

o
Município de Valença, pessoa coletiva n.º 506 728 897, com sede na

Praça da República,

4930-702 Valença, representado por Jorge Salgueiro Mendes, na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal;

o
Município de Viana do Castelo, pessoa coletiva n.º 506 037 258, com sede no Passeio das Mordomas

da Romaria, 4904-877 Viana do Castelo, representado por, José Maria Costa, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal;

o

Município de Vila do Conde, pessoa coletiva n.2 SOS 804 786, com sede na Praça Vasco da Gama4480-

4S4 Vila do Co nde, representado por, Maria Elisa de Carvalho Ferraz, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal;

o
Município de Vila Nova de Cerveira, pessoa coletiva n.2 506 896 625, com sede na Praça do Município,

4920-284 de Vila Nova de Cerveira, representado por, João Fernando Brito Nogueira, na qualidade de
Presidente da Câmara Municipal;
Considerando que, a candidatura NORTE-04-2114-FEDER-000138 - Valorização dos Caminhos de
Santiago - Caminho português da costa, foi aprovada, tendo sido assinado o termo de aceitação no dia
19/ 09/ 2016, com um montante elegível de 1.692.939,83€, importa, alterar a redação integral da Cláusula
Sexta. Em tudo o resto, os termos do Protocolo de Parceria mantêm-se inalterado;
Acordam celebrar entre si a presente Adenda ao Protocolo:
Cláusula 6!
{Investimento Previsto)

1. O projeto tem um investimento total orçamentado, no montante de 2.1S3.848,76€, e um
investimento elegível aprovado no montante de 1.692.939,83€, encontrando-se distri buído da
seguinte forma :
•

•

Município de Caminha - 228 .264,94€
o

Investimento elegível - 223 .221,94€

o

Investimento Elegível Não Comparticipado - 5.043,00€

Município de Esposende -144.021,66€
o

•

Município da Maia - 69.505,28€
o

•

•

•

Investimento elegível -144.021,66€

Investimento elegível - 69.SOS,28€

Município de Matosinhos - S31.539,89€
o

Investimento elegível -180.764,49€

o

Investimento Elegível Não Comparticipado - 3S0.775,40€

Município do Porto -144.908,S3€
o

Investimento elegível - 122.869,88€

o

Investimento Elegível Não Comparticipado - 22.038,65€

Município da Póvoa de Varzim - 24.540,71€
o

Investimento elegível - 24.540,71€
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•

•

•

Município de Valença - 53.181,99€
o

Investimento elegível-47.931,99€

o

Investimento Elegível Não Comparticipado - 5.250,00€

Município de Viana do Castelo - 658.652,79€
o

Investimento elegível - 580.850,91€

o

Investimento Elegível Não Comparticipado - 74.200,00€

o

Investimento não elegível - 3.601,88€

Município de Vila do Conde - 181.563,94€
o

•

Investimento elegível - 181.563,94€

Município de Vila Nova de Cerveira -117.669,03€
o

Investimento elegível -117.669,03€

2. O investimento total e respetiva distribuição por parceiro corresponde ao apresentado em
candidatura, podendo a vir a ser alvo de alterações ao longo da execução da operação, em função
de eventuais reprogramações apresentadas pelos promotores e mediante a aprovação pela
Autoridade de Gestão.
3. O investimento elegível do Município de Viana do Castelo inclu i as despesas transversais do projeto
no valor de 421.864,80€, cuja contrapartida nacional será repartido, em partes iguais, entre os
restantes parceiros, que corresponde um montante de 6.327,97€ por Município, a ser transferido
para o Município de Viana do Castelo.
4. O investimento elegível do Município da Maia inclui uma despesa transversal do projeto,
nomeadamente a realização de um Seminário no valor de 44.167,13€, cuja contrapartida nacional
será repartido, em partes iguais, entre os restantes parceiros, que corresponde um montante de
662,51€ por Município, a ser transferido para o Município da Maia.
Por se encontrarem de acordo com o respetivo teor, vai o presente Protoco lo, ser assinado um
exemplar por todos os parceiros, sendo que o original fica na posse do Chefe de Fila, que
subsequentemente irá disponibilizar uma cópia a cada um dos parceiros."

A Câmara Municipal deliberou aprovar o transcrito protocolo. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores
Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco e Cláudia Marinho. ( 12) CONCERTO CONTRAPONTO - REVERSÃO DE

BILHETEIRA:- A Câmara Municipal deliberou remeter este assunto para uma
próxima reunião camarária. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. ( 13)

CONTRATO DE CONCESSÃO DO ESPAÇO EVENTOS CAFÉ:- Pela Vereadora
Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta de Regulamento que seguidamente
se transcreve:-

"REGULAMENTO DA CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO ESPAÇO DE CAFÉ
ADSTRITO AO TEATRO MUNICIPAL SÁ DE MIRANDA
PROGRAMA DE CONCURSO

ARTIGO 12

A Câmara Municipal de Viana do Castelo abre concurso público, pelo período de 30 dias, para a
arrematação do direito de exploração do espaço de café adstrito ao Teatro Municipal Sá de Miranda, de
acordo com as condições constantes deste Programa de Concurso e do respetivo Caderno de Encargos.

ARTIG02º
Serão admitidos a concurso todos os indivíduos ou firmas com capacidade técnica e financeira,

devidamente comprovada através de documentos.

ARTIG03º
As propostas serão redigidas em Português, iniciando-se nos seguintes termos:

"F..... ............ (indicar estado e profissão quando se não trate de qualquer firma, numero de
contribuinte e registo na conservatória, tratando-se de firma), depois de ter tomado inteiro
conhecimento do objeto do concurso para a adjudicação da exploração do espaço de café adstrito ao
Teatro Municipal Sá de Miranda obriga-se à exploração do mesmo em conformidade com as condições
do Caderno de Encargos anexo a este Programa de Concurso, propondo como contrapartida, o
seguinte ... "
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ARTIG04!!

1. As propostas formuladas de acordo com o artigo precedente e contendo todos os elementos
necessários à aplicação dos fatores previstos no art!! 11!!, n!! 1, serão encerradas em envelope fechado
com indicação da identidade do concorrente.

2. O envelope contendo a proposta será, conjuntamente com os documentos que a instruem,
encerrado num outro envelope fechado e lacrado em cujo rosto se identificará o concurso e a
entidade que a ele preside.

ARTIGOS!!

1.

As propostas devem ser instruídas com a seguinte documentação:

1.1. Declaração do concorrente, com assinatura reconhecida, indicando o nome, número fiscal de
contribuinte, número de identidade ou de pessoa coletiva, estado civil e domicílio e, no caso de
ser sociedade, a denominação social, sede, filiais que interessam à execução do contrato, nome
dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, registo
comercial de constituição e das alterações do pacto social e que não está em divida ao Estado
por impostos liquidados nos últimos três anos;

1.2. Documento comprovativo de que se encontra coletado em IRC;
1.3. Documento comprovativo da inexistência de débitos à Segurança Social;
1.4.Curriculum do concorrente, acompanhado dos adequados documentos comprovativos;
1.5.Quaisquer outros documentos que o candidato considere suscetíveis de poderem ser
considerados na apreciação da respetiva proposta.

2. Poderão também candidatar-se agrupamentos de empresas ou grupos de pessoas singulares, desde
que, em qualquer dos casos, se comprometam a, em caso de adjudicação, constituir, nomeadamente,
sociedade comercial que venha a outorgar o competente contrato de concessão de exploração.

ARTIG06!!
As propostas deverão dar entrada na Câmara Municipal de Viana do Castelo até ás 17,00 horas do último
dia do prazo fixado no aviso de abertura do concurso, considerando-se excluídas as que derem entrada
depois dessa hora.

ARTIGO 7!!
A abertura das propostas terá lugar ás 10,00 horas do primeiro dia útil após o termo do prazo fixado no
aviso de abertura, perante a Comissão para o efeito nomeada pelo Presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo.

ARTIG082
O processo de concurso encontra-se patente na Secção de Expropriações e Concursos da Câmara
Municipal de Viana do Castelo onde poderá ser examinado durante as horas de expediente, desde a data
da publicação do aviso de abertura do concurso até ao dia e hora do respetivo ato público .

ARTIG092
As cópias do processo de concurso referido no artigo precedente serão fornecidas gratuitamente.

ARTIGO 102
Serão excluídos todos os candidatos cujas propostas não obedeçam ao estipulado nos artigos 32 e 42 e
não se encontrem devidamente instruídas com os documentos referidos no artº 52.

ARTIGO 112

1. A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente, os
seguintes fatores, a que são atribuídos os coeficientes de ponderação indicados:

1.1

Qualidade do projeto de animação cultural - 70%

1.2

Avaliação do projeto de investimento em equipamento, instruído com estimativa
orçamental e catálogos de mobiliário - 25%

1.3

Preço da concessão - 5%

2. Aos fatores constantes dos números 1.1., 1.2, serão atribuídas pontuações de 1 a 5 de acordo com
o seguinte escalonamento qualitativo:
5 - Satisfaz plenamente

4 - Satisfaz razoavelmente
3 - Satisfaz com reservas
2 - Insuficiente
1- lnsatisfatório
3. O fator constante do número 1.3, será avaliado do seguinte modo:- à proposta de preço mais
elevada será dada a pontuação de 5, estabelecendo-se a pontuação das re stantes p ropostas
através da fórmula de proporção direta.

ARTIGO 122
A Câmara Municipal de Viana do Castelo reserva-se o direito de preferir a proposta que julgar mais
conveniente em função dos critérios enunciados no artigo precedente ou de não proceder à adjudicação,
se nenhuma das propostas lhe convier.
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ARTIG0132
Serão de conta do concorrente a quem vier a ser feita a adjudicação as despesas com o respetivo
contrato.

CADERNO DE ENCARGOS
ARTIGO 12
O concurso tem por objeto a concessão da exploração do espaço de café adstrito ao Teatro Municipal Sá
de Miranda.

ARTIG022
Consideram-se compreendidas na concessão todas as unidades de serviço

integrantes do

estabelecimento e constantes das plantas que constituem o anexo "A" do presente caderno de encargos.

ARTIG032

1. A concessão da exploração do estabelecimento que constitui o objeto do presente concurso será feito
pelo prazo de 5 anos, a contar da data da celebração do contrato, a qual será objeto de reavaliação
ao fim dos primeiros 20 meses de execução tendo em vista o disposto no número seguinte.

2. A Câmara Municipal pode denunciar o presente contrato de concessão para o termo do prazo de dois
anos, com a antecedência de 90 dias, sempre que entenda que o concessionário não está a
desenvolver a sua atividade de acordo com os padrões de qualidade a que se obrigou ou por
incumprimento ou deficiente cumprimento do programa de animação cultural proposto.

3. A possibilidade de denúncia prevista no ponto anterior não prejudica a possibilidade contratual de
rescisão unilateral do contrato, nos termos e condições previstas no artigo 162.

ARTIG042
A concessão não é transmissível total ou parcialmente, ainda que por arrendamento, sem prévia
autorização da Câmara, sendo nulos e de nenhum efeito todos os atos e contratos celebrados pela
concessionária com infração do disposto nesta cláusula.

ARTIG052

1. As importâncias pecuniárias constantes da proposta apresentada pelo concorrente a quem vier a ser
adjudicada a concessão serão pagas à Câmara mensalmente e sujeitas a atualização anual, de acordo
com a taxa de inflação oficial publicada pelo LN .E. para o ano anterior.

2. O não pagamento das importâncias nos prazos devidos implica uma penalidade no valor de cada mês
de atraso.

ARTIG062
A concessionária obriga-se a:
1.1.Garantir a livre utilização das instalações do Bar do espaço de café adstrito ao Teatro Municipal Sá
de Miranda, incluindo as instalações sanitárias, pelo público do Teatro Sá de Miranda, durante os
períodos do seu funcionamento.
1.2.Garantir a acessibilidade entre o Teatro Sá de Miranda e o espaço de café adstrito ao Teatro
Municipal Sá de Miranda através das comunicações existentes e representadas nas plantas que
constituem o Anexo "A", igualmente durante os períodos do funcionamento daquele.
1.3.Explorar o estabelecimento em moldes que confiram padrões de qualidade e dinamismo;
1.4.Cooperar com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a sua solicitação, na promoção e
divulgação das ofertas culturais da cidade.
1.5.Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares que tenham por objeto os
estabelecimentos desta natureza.
1.6.Cumprir o horário de funcionamento proposto.
1.7.Apresentar o programa de animação cultural mensalmente, até ao dia 15 do mês anterior àquele
a que respeitar, para apreciação da Câmara Municipal, bem como para inclusão na sua agenda
cultural.

ARTIG07º
A concessionária obriga-se a suportar todas as despesas de conservação e exploração do
estabelecimento, incluindo todos os seus equipamentos, bem como daquelas que se tornem
indispensáveis para cumprimento de diretivas emanadas pelos competentes serviços de tutela, no
cumprimento de disposições legais e regulamentares em vigor.

ARTIGOSº
A concessionária obriga-se a submeter a prévia aprovação da Câmara, acompanhados de todos os
elementos necessários ou legalmente exigíveis, os projetos de investimento que pretenda levar a efeito
no estabelecimento.

ARTIG09º
Sem embargo dos poderes de fiscalização que competem a outros entes públicos, a Câmara Municipal
de Viana do Castelo reserva-se o direito de fiscali zar a atividade da concessionária.
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ARTIGO 10º
Mediante vistoria técnica municipal, a Câmara pode ordenar à concessionária, sempre que o entenda

necessário, a execução das obras e reparações que ache adequadas à boa conservação do
estabelecimento e respetivos equipamentos e instalações, podendo a não observação dessas instruções
constituir fundamento bastante para a resolução do contrato.

ARTIGO

11º

Findo o prazo contratual, a concessionária obriga-se a devolver as instalações concessionadas, com todas
as benfeitorias úteis ou necessárias, nas condições em que foi recebida, salvo deterioração própria do
uso normal e prudente.
ARTIGO 12º
Constitui encargo da concessionária o apetrechamento das instalações com o mobiliário e equipamento

que considere indispensável ao seu bom funcionamento, o qual poderá ser retirado pela concessionária
no fim do contrato de concessão.
ARTIGO

13º

Será da responsabilidade da concessionária o pagamento dos consumos de energia elétrica, água e
telefone que vierem a ser efetuados, bem como o das despesas com licenças, taxas e impostos.

ARTIGO

14º

1. Para garantia do cumprimento do contrato, a concessionária prestará caução no montante de 25.000
€,mediante garantia bancária ou seguro-caução.

2. A caução destinar-se-á a cobrir a responsabilidade da concessionária pelo pagamento das multas
contratuais, bem como pela obrigação de restituição das instalações do estabelecimento, no fim do
contrato, nas condições estabelecidas na cláusula 11º.
ARTIGO 15º
A Câmara Municipal entregará à concessionária o estabelecimento perfeitamente concluído, munido de

todos os equipamentos fixos necessários ao seu bom funcionamento.
ARTIGO 16º

A falta de cumprimento, por parte do concessionária, de quaisquer condições constantes do presente
caderno de encargos, ou do contrato que vier a ser estabelecido, para as quais não esteja legalmente
prevista outra penalidade, implicará:

1.

Advertência pela Câmara Municipal, que dará um prazo para as necessárias correções;

2.

Multa até 5.000 €, se não for observada a advertência referida no número anterior, sendo, neste caso,
concedido novo prazo;

3.

A faculdade de a Câmara Municipal rescindir o contrato, sem direito a qualquer indemnização, no caso
de a concessionária não fazer, dentro do novo prazo previsto no número 2 do presente artigo, as
correções ordenadas pela mesma Câmara."

(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 Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco e Cláudia Marinho. APRESENTAÇAO DE

VEREADORA:- Quando os trabalhos iam neste ponto apresentou-se a Vereadora
Helena Marques. ( 14) VIANA FESTAS - APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE

EVENTOS:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a proposta que
seguidamente se transcreve:-

" PROPOSTA - VIANA FESTAS - APOIO PARA REALIZAÇÃO DE

EVENTOS - A VianaFestas é a associação promotora das festas da cidade, tendo como missão a

animação e realização de alguns dos diferentes eventos que marcam o calendário cultural e recreativo
de Viana do Castelo . Deste programa de animação, estão previstos eventos tais como, a Feira
Medieval, A Minha Terra é Viana, o Festival de Folclore Internacional e Romaria de Nossa Srª D' Agonia,
que contribuem para a dinamização das atividades de comércio e agentes locais, contribuindo para
atrair visitantes a Viana do Castelo e, consequentemente, para a animação socioeconómica da cidade.
Deste modo, proponho que se atribua à Viana Festas um subsídio global no valor de€ 149.000 para a
organização destes eventos com a seguinte distribuição:

Subsidio

N2 compromisso

25.000€

4894

4.000€

4892

Festival de Folclore Internacional

30.000€

4883

Romaria de Nossa Senhora D' Agonia - 2ª tranche

90.000€

4885

Evento

Feira Medieval
A Minha Terra é Viana
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Para além dos eventos elencados, propomos ainda a aquisição de SOO exemplares dj

ume V, da 2'

Série da Publicação "A Falar de Viana", obra de relevo cultural assinalável pela divulgação das Festas
de Nossa Senho ra D' Agonia e por apresentar uma antologia de textos temáticos de enorme interesse.
Publicação

"A Falar de Viana"
(a) Maria José Guerreiro.".

Valor
9.800 (

Compromisso
4882

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta.

Esta deliberação foi tomada por u nanimidade estando presentes o Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (15)

ALTERAÇÃO DE TOPONÍMIA - S. ROMÃO DE NEIVA:- Presente o ofício nº 50, de
10 de Outubro findo, da Junta de Freguesia de S. Romão de Neiva a remeter para
aprovação, proposta de atribuição de toponímia a arruamento da referida freguesia,
e que foi aprovado em 30 de Setembro de 2016, pela Assembleia de Freguesia de S.
Romão Neiva, tendo sido a este propósito apresentada a proposta que seguidamente
se transcreve:- "PROPOSTA - NOVOS TOPÓNIMOS - FREGUESIA DE S. ROMÃO DE
NEIVA - A documentação anexa está de acordo com o estabelecido no Regulamento de
Toponímia do concelho de Viana do Castelo, pelo que proponho a aprovação dos referidos
topónimos. (a) Maria José Guerreiro.". A Câmara Municipal deliberou aprovar a

transcrita proposta e ao abrigo da competência prevista na alínea ss) do número 1 do
artigo 33° da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a atribuição da seguinte
designação toponímica, conforme a seguir se indica:D esi

Travessa de La ares

Inicio
ar de Aldeia de Baixo
Caminho de La ares

Fim

Sem saída

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara
e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. ( 16) APOIO AO

ENGENHO DE OUTEIRO:- Pela Vereadora Maria José Guerreiro foi apresentada a
proposta que seguidamente se transcreve:- "PROPOSTA - A história da freguesia de
Outeiro distingue-se pelo trabalho laborioso de uma comunidade agrícola que pretende preservar as
suas memórias e paisagem e tem valorizado equipamentos e eventos que testemunham esse passado.
Nesta linha, e na sequência de investimentos anteriores no núcleo museológico do pão, propomos
apoiar a recuperação, que foi promovida pela junta de freguesia de Outeiro, de um engenho hidráulico
para serração de madeiras com o valor de 6.000( (Nº de Compromisso: 5091). Este engenho está
agora disponível para visitas turísticas e/ou pedagógicas. (a) Ma ria 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 Ana
Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. ( 17) PROTOCOLO ENTRE A

UNIVERSIDADE DE COIMBRA, ATRAVÉS DA SUA FACULDADE DE LETRAS CENTRO DE ESTUDOS EM ARQUEOLOGIA, ARTES E CIÊNCIAS DO
PATRIMÓNIO, E O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO:- Pela Vereadora Maria
José Guerreiro foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- PROPOSTA
- Na sequência do Protocolo estabelecido entre a Universidade de Coimbra, através da sua Faculdade
de Letras - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, e o Município de Viana
do Castelo, propõe-se a aquisição de serviços para a produção de conteúdos multimédia e 3D para
musealização do Castro do Vieito e para a conservação e restauro de material cerâmico proveniente
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do mesmo, no valor de 21.000€ a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. Estes serviços serão
prestados através da abertura de 4 bolsas de estudo destinadas a estudantes de doutoramento que
serão acompanhados pe lo Centro de Estudos em Arqueologia e Artes e Ciências do Património, pelo
período de três meses Dezembro de 2016, Janeiro e Fevereiro de 2017 .

Protocolo
ENTRE A UNIVERSIDADE DE COIMBRA, ATRAVÉS DA SUA FACULDADE DE LETRAS
-CENTRO DE ESTUDOS EM ARQUEOLOGIA, ARTES E CIÊNCIAS DO PATRIMÓNIO,
E O MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Preâmbulo
A Universidade de Coimbra tem como missão a transmissão e difusão da cultura, de ciência e tecnologia, sendo
um dos seus deveres institucionais o desenvolvimento de atividades de ligação à sociedade, de transferência de
conhecimento, assim como de valorização económica do conhecimento científico, através da investigação, do
ensino e da prestação de serviços à comunidade.
O Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património, Unidade de l&D 281 da FCT, tem como
missão o desenvolvimento de Investigação em Arqueologia e Artes, a sua divulgação e promoção, assegurando
e desenvolvendo para tal um conjunto de competências que permitem aos seus investigadores o planeamento, a
coordenação e a execução de trabalhos nas áreas da Arqueologia, Artes, Arqueogeografia, Museologia, Restauro
e Conservação, Estudos de Impacto Ambiental, Novas Tecnologias aplicadas ao património arqueológico e
artístico e um conjunto alargado de valências de intervenção em meio urbano e rural relacionadas com a Herança
Cultural.
O Município de Viana do Castelo no âmbito da sua intervenção cultural reconhece a Universidade de Coimbra
como um organismo de ensino superior e investigação avançada vocacionados para o enriquecimento e
valorização científicos do conhecimento e de valorização da Herança Cultural..
Reconhece-se que a conjugação de interesses estimula o interesse recíproco na aproximação e colaboração
entre a Universidade de Coimbra e o Município de Viana do Castelo
Assim ,
Entre

A Universidade de Coimbra, pessoa coletiva n.º 501 617 582, com sede no Paço das Escolas, 3004-531
Coimbra, através da sua Faculdade de Letras - Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do
Património, representada neste ato pelo seu Diretor, Prof. Doutor José Pedro de Matos Paiva, no uso da
competência delegada no Despacho n.º 10932/2013, de 23 de agosto, como Primeira Outorgante;

E
O Município de Viana do Castelo pessoa coletiva n.º ------------------------, com sede ------------------------------ neste
ato legalmente representado pelo seu Presidente-------------------------------, como Segundo Outorgante.

É celebrado o presente Protocolo, nos termos do disposto nas seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª
Objeto
O presente Protocolo visa estabelecer os termos da cooperação entre a Primeira e o Segundo Outorgantes, no
âmbito do desenvolvimento de ações que visem a promoção e valorização do Património Arqueológico/artístico
do concelho de Viana do Castelo, designadamente: valorização do Património, em conformidade com os
diferentes procedimentos de valorização; museologia; cartas de património concelhias; trabalhos em laboratório,
ações de estudo e divulgação do património arqueológico do concelho; ações de formação, encontros, reuniões

e cursos de carácter científico, concursos conjuntos a projetos nomeadamente aos fundos de desenvolvimento
regional.

Cláusula 2ª
Obrigações dos Outorgantes
1. A responsabilidade e os termos exatos de colaboração face ao(s) projeto(s) serão estabelecidos caso a caso,
mediante a celebração de adendas ao presente Protocolo, considerando a realidade institucional dos dois
Outorgantes e tendo em conta, ainda, as obrigações financeiras, metodológicas ou outras que advêm para
cada uma das instituições.
2. No âmbito, e para a concretização dos objetivos a atingir com o presente Protocolo, cabe à Primeira Outorgante:
a) a elaboração, conjuntamente com o Segundo Outorgante de um plano calendarizado de cooperação;
b) o desenvolvimento em conjunto com o Segundo Outorgante, e na medida dos seus recursos, dos projetos
decididos em comum;
c) a produção ou colaboração em edições, materiais audiovisuais, programas de multimédia, exposições
temáticas a desenvolver em comum;
d) a coordenação e colaboração em ações de prospeção arqueológica, escavações, projetos de investigação
científica, trabalhos laboratoriais, de inventário e registo a efetuar ao abrigo do presente Protocolo;
e) a colaboração na divulgação, defesa e conservação do património concelhio.
3. No desenvolvimento da atividade, de que é objeto o presente Protocolo, cabe ao Segundo Outorgante:
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a) a elaboração e enquadramento, conjuntamente com a Primeira Outorgante, de um p~

ma calendarizado

específico de trabalhos no âmbito da promoção da Herança Cultural;
b) o desenvolvimento em conjunto com a Primeira Outorgante, e na medida dos seus recursos, dos projetos
decididos em comum;
c) a prestação de todo o apoio aos participantes nas ações que sejam necessárias à prossecução dos
objetivos que, no caso de trabalhos arqueológicos, se possam traduzir em prospeção, escavações,
musealização, projetos de investigação científica, trabalhos laboratoriais, de inventário e registo;
d) o desenvolvimento, colaboração ou o propiciar a colaboração em ações de divulgação, defesa e
conservação do património concelhio;
e) o apoio a atividades decorrentes do plano referido na alínea a), na medida em que se revelem de interesse
para ambas as Outorgantes, nomeadamente nas áreas definidas nas alíneas anteriores, nas de animação,
exposição, conservação e restauro, na formação, no enriquecimento e melhoria das condições de acesso
aos centros de documentação especializados existentes na autarquia;

Do apoio financeiro, dentro das suas possibilidades, às atividades a decorrer em conjunto, que será expresso
de forma clara em cada orçamento municipal e ao qual se vinculará o presente Protocolo;
g) a propiciação e acompanhamento de cursos, estágios, ações de formação nas áreas especificamente
tratadas nas alíneas anteriores;
h) a colocação ao dispor da Primeira Outorgante dos meios técnicos e humanos, de forma a tomar possível a
execução do plano de cooperação.

Cláusula 3ª
Gestão do Protocolo
1. A cooperação estabelecida no âmbito e para a concretização do presente Protocolo será assegurada por
representante(s) de cada um dos Outorgantes do Protocolo, a nomear pelos mesmos nos termos das
respetivas competências, de entre os Investigadores do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências
do Património e os trabalhadores do Município de Viana do Castelo.
2. O coordenador do projeto será indicado pelo Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do
Património à Primeira Outorgante e deverá merecer a anuência do Segundo Outorgante.
3. Para cada ação a desenvolver serão elaborados pelos representantes planos de execução física, a aprovar
pelos dois Outorgantes.
4. Os planos referidos no número anterior deverão ser suficientemente claros para que, aquando da sua
aprovação, se percebam as atividades a desenvolver e as obrigações específicas de cada uma das partes,
assim como os recursos humanos, materiais e financeiros necessários para a sua prossecução.

5.

Os Representantes estão obrigados à elaboração de um relatório anual a apresentar no final de cada ano,
onde se identificam as atividades efetivamente executadas do plano anual de cooperação, assim como a
informação recíproca dos Outorgantes sobre a atividade desenvolvida e em curso.

Cláusula 4ª
Confidencialidade
Os Outorgantes comprometem-se a manter sob estreito sigilo toda a informação e conhecimento a que tenham
acesso no âmbito do presente Protocolo e que se destine a dissertações de Mestrados ou Doutoramentos e até

à discussão pública das mesmas.
Cláusula 5ª
Direitos de propriedade intelectual
1. Os direitos de propriedade intelectual relacionados com os resultados obtidos no âmbito dos trabalhos
desenvolvidos ao abrigo do presente Protocolo serão protegidos em conformidade com as leis vigentes em
matéria de Propriedade Industrial e/ou sobre Direitos de Autor e direitos conexos, sem prejuízo das regras
específicas fixadas nos números seguintes.
2. O registo de patentes sobre os resultados obtidos no âmbito dos trabalhos desenvolvidos ao abrigo do presente
protocolo será preferencialmente, requerido em conjunto pelas Outorgantes.
3. Sem prejuízo do disposto no número anterior e nas adendas que venham a ser celebradas ao abrigo do n.º 1
da cláusula 2.ª, nenhuma das Outorgantes poderá, sem o consentimento da outra, requerer exclusivamente
em nome próprio o registo de patente ou iniciar a exploração comercial de resultados obtidos no âmbito dos
trabalhos desenvolvidos ao abrigo do presente Protocolo.
4. Para efeitos do disposto no número anterior, o consentimento deve ser requerido, via ofício, devendo a
Outorgante pronunciar-se num prazo de 30 dias úteis, contados a partir da data de assinatura do aviso de
receção, decorrido o qual se considera tacitamente deferida a autorização.
5. A recusa em prestar o consentimento referido nos números anteriores carece de fundamentação.

Cláusula 6ª
Vigência do Protocolo
1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará pelo período de 2 (dois) anos.
2. O presente Protocolo poderá cessar a qualquer momento, por anuência de ambos os Outorgantes ou por
denúncia de qualquer um deles, formulada por escrito, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. A cessação prevista nos termos do número anterior não pode prejudicar a execução das ações que se
encontrem em curso.

Cláusula 7ª
Interpretação
Todas as dúvidas e omissões que resultarem da aplicação do presente protocolo serão resolvidas por comum
acordo entre as partes, tendo em consideração os objetivos nele fixado.
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Cláusula 8ª
Alteração ou Revisão do Protocolo
1. O presente Protocolo poderá ser alterado ou revisto por mútuo acordo dos Outorgantes.
2. Eventuais alterações ou revisões serão efetuadas mediante a celebração de um termo aditivo ao presente
Protocolo.

Cláusula 9ª
Contrato de prestação de serviços
Sempre que, no âmbito deste Protocolo, os outorgantes considerarem haver lugar à celebração de Contrato de
Prestação de Serviços Especializados, no sentido de dar execução ao definido nas cláusulas 1.ª e 2.ª, estes
acordarão para cada caso as condições específicas de realização do mesmo. Estas contratualizações decorrem
de modo paralelo ao Protocolo de cooperação no desenvolvimento conjunto de atividades inscritas nas referidas
cláusulas.
Termos em que é celebrado o presente Protocolo: em duplicado, sendo um exemplar para o Município de Viana
do Castelo e outro exemplar para a Universidade de Coimbra, devidamente rubricados e subscritos por ambos os
Outorgantes.
(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 Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (18) CAFÉ

MEMÓRIA - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO:- Pela Vereadora Ana Margarida Silva
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve:- " PROPOSTA- PROJETO CAFÉ
MEMÓRIA- RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - O projeto Café Memória tem como

missão proporcionar a partilha de experiências, apoio emocional e informação a pessoas com
problemas de memória ou demência, bem como aos respetivos familiares e cuidadores, em sessões
estruturadas, não clínicas, num espaço informal e ambiente protegido do estigma social, contribuindo
para a melhoria da sua qualidade de vida e redução do isolamento social. Em setembro do ano
passado, o Município de Viana do Castelo assinou um protocolo de colaboração com a H! Social, CRL
(HOPE), a Sierra Portugal SA, a Alzheimer Portugal, o Restaurante Travessia do Deserto, Lda
(Restaurante Camelo), a Sabores de Viana - Restauração, Lda (Delta Gourmet) e a Manuel Rui Azinha is

Nabeiro, Lda (Delta Cafés), no sentido de criar um Café Memória em Viana do Castelo, na altura único
fora da grande Lisboa. De novembro de 2014 a outubro de 2016, o Café Memória de Viana do Castelo
contou com 24 sessões, 349 participantes, 30 profissionais de diversas áreas, nomeadamente, saúde,
ciências sociais, direito, artes plásticas como convidados no planeamento e dinamização das sessões
e 28 voluntários, e da avaliação feita verificou-se, nos vários parâmetros, um elevado grau de
satisfação dos participantes. Neste sentido, vimos propor a renovação do protocolo de cooperação,
implicando o pagamento de 500,00€ (Compromisso Financeiro n.Q 2016/5099), à Associação
Alzheimer Portugal (NIF 502069635). (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 Ana Margarida Silva, Luís
Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e
Cláudia

Marinho.

(19)

PROTOCOLO

"NÁUTICAS

PARA

TODOS"

RATIFICAÇÃO:- A Câmara Municipal deliberou, nos termos do número 3 do artigo 35°
da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o protocolo que seguidamente se
transcreve e que foi celebrado em 2 de Novembro corrente:"PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO
PROJETO- "NÁUTICAS PARA TODOS"

ENQUADRAMENTO
O Município de Viana do Castelo, através do projeto âncora do Centro de Mar e com a construção dos
Centros Náuticos da Canoagem, Vela, Remo e do Centro de Alto Rendimento do Surf, pretende
estimular o desenvolvimento das atividades associadas ao rio e ao mar que permitam reforçar a
diversificação da prática desportiva, sobretudo, nas escolas, tendo nestas, como público-alvo, os
alunos do 2Q e 3Q ciclo do ensino básico, sempre com perspetiva da inclusão das pessoas com
deficiência na prática adaptada da natação e desportos Náuticos. Para que no 2.Qe 3.Q Ciclo do ensino
básico os alunos possam beneficiar de desportos náuticos têm de, ainda no l.Q Ciclo participar nas
ativid ades de adaptação ao meio aquático no âmbito do projeto de natação para o l.Q Ciclo.
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A implementação, dinamização e funcionamento destas atividades nos Centros Náuticos releva o
papel dos órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas, dos docentes de Educação Física, dos
dirigentes e técnicos dos clubes náuticos, tendo em conta o objetivo comum da generalização de
prática da atividade náutica desportiva, onde se incluiu a instituição APPACDM de Viana do Castelo,
como entidade especializada no apoio aos alunos com deficiência.
Pretende-se assim que Viana do Castelo "Cidade Náutica do Atlântico" assuma a importância das
atividades náuticas para todos, com a inclusão das pessoas portadoras de deficiência, quer pela
Educação, quer na Recreação/Lazer e na competição, na salvaguarda do direito à participação de
todos os cidadãos, valorizando ainda mais, os variados elementos patrimoniais e ambientais
existentes, potencializando a criação de novas atividades associados ao "Mar" e ao "Rio".
Nesta perspetiva de igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, o presente projeto visa
contribuir para um complemento ao projeto "Náutica nas Escolas" de modo a proporcionar a prática
desportiva de desportos náuticos não motorizados, para portadores de incapacidade e deficiência,
propondo-se a inclusão na disciplina de Educação Física, a náutica (2º e 3º ciclos) e a natação
(expressão físico motora), adaptadas, de modo a desenvolver um conjunto de práticas lúdicodesportivas, inseridas para a pessoa com deficiência no programa específico da disciplina.
Numa primeira fase este projeto assenta, na interação entre o Município, a APPADCDM e as unidades
de deficiência existentes nas escolas de Viana do Castelo: Multideficiência das escolas do 1º CEB de
Abelheira, EB2,3 Viana do Castelo, EB2,3 Carteado Mena, EBl/JI Cabedelo e as Unidades de Autismo
das escolas EBl/JI Senhora das Oliveiras e EB2,3 Carteado Mena, alargando-se posteriormente a todas
as escolas do concelho, no acompanhamento de alunos incluídos nas turmas regulares, com
necessidades educativas especiais.
Para que este projeto faça chegar a "Náutica para Todos" o Município de Viana do Castelo integrará
a APPACDM de Viana do Castelo, enquanto Escola de Educação Especial, como mais uma escola a
participar no projeto de Náutica nas Escolas, havendo a possibilidade da criação de turmas para
frequentar semanalmente os Centros Náuticos (Vela, Surf, Remo e Canoagem) .

JUSTIFICAÇÃO
O projeto " Náuticas para Todos" tem como principal objetivo poder proporcionar a prática das
modalidades de Vela, Remo, Canoagem e Surf aos alunos com deficiência, numa 1ª fase, das unidades
existentes nos Agrupamentos de Escolas de Viana do Castelo e AE de Monte da Ola, promovendo a
coesão social e territorial. Tem como objetivos:
•

Apostar no desenvolvimento humano e social da comunidade, através da democratização da
prática dos desportos náuticos, fomentando a coesão social.

•

Relevar o papel fundamental que as autarquias, as associações de pais, as instituições particulares
de solidariedade social desempenham, ao nível de promoção de actividades específicas para as
crianças e jovens com necessidade educativas especiais, através da organização de respostas
diversificadas, em função das rea lidades locais;

•

Promover o papel das Instituições sem fins lucrativos na educação inclusiva e visando a equidade
educativa;

•

Reconhecer a capacidade técnica e científica da APPACDM, nos cuidados especiais prestados a
crianças e jovens em várias áreas da deficiência;

•

Promover e articular apoios e respostas a dar neste sector;

•

Estimular atividades ligadas ao mar promotoras da ocupação dos tempos livres, do lazer e do
desporto, estreitando a relação das pessoas com deficiência com o mar.

OPERACIONALIZAÇÃO
O Município de Viana do Castelo, titular do cartão de identificação de entidade equiparado a pessoa

colectiva n.2506037258, representado pelo seu Presidente José Maria Costa e a APPACDM de VIANA
DO CASTELO - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, titular do

cartão de identificação de entidade equiparado a pessoa colectiva n. 504646885, representada pelo
Presidente da Direcção, Luiz Carlos Teixeira da Costa, celebram o presente acordo de colaboração a
vigorar no ano letivo 2016/2017, com inicio a 2 de novembro de 2016 e termo a 30 de junho de 2017,
acordam no seguinte Protocolo de Colaboração:

Cláusula Primeira
Compete ao Município de Viana do Castelo:
1.

A coordenação técnica/administrativa na implementação do Projeto;

2.

A articulação entre a APPACDM e os Agrupamentos de Escolas na implementação, execução e
avaliação do Projeto;

3.

A criação das condições logísticas e de financiamento no valor de€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
euros) mensais (compromisso n!! 5.036), necessárias à prática da náutica nas escolas, para alunos
com deficiência.

4.

O transporte de alunos com mobilidade, envolvidos no projeto das escolas para os Centros
Náuticos;

5.

O transporte de alunos com deficiência, que exijam viatura apropriada, em moldes a acordar com
cada uma das escolas.

6.

Continuar a promover o acesso semana l às piscinas Municipais por parte dos utentes da
APPACDM de Viana do Castelo.

7.

Promover o acesso ao projeto da "Náutica nas escolas" por parte dos utentes da APPACDM de
Viana do Castelo podendo a instituição criar os grupos (as turmas) que frequentarão
semanalmente cada um dos clubes (Vela, Remo, Surf e Canoagem).

Cláusula Segunda
Compete à APPACDM de Viana do Castelo:
1. A programação e execução técnica e pedagógica da atividade náutica para todos, na escola.
2.

O enquadramento técnico e logístico do Projeto, nomeadamente:
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a)

Receção, acolhimento e gestão dos participantes no Projeto;

b) Disponibilização de meios humanos para o desenvolvimento da atividade náutica para todos,
na escola;
c)

Adoção de medidas que visem a segurança no desenvolvimento na atividade;

d) Transporte e acompanhamento dos utentes da APPACDM de Viana do Castelo às atividades
de natação e do projeto "Náutica nas Escolas" .
3.

A elaboração de relatório trimestral (coincidente com o final de cada período letivo) da atividade
desenvolvida.

Cláusula Terceira
O presente Protocolo de Cooperação não poderá ser fonte de obrigações para as partes, para além
das que decorrem do seu clausu lado.
Cláusula Quarta
O presente Protocolo de Cooperação tem duração de 2 de Novembro de 2016 a 30 de Junho de 2017,
pode ndo ser automaticamente e sucessivamente renovado por períodos de igual duração, desde que
nenhum dos outorgantes o denuncie por escrito com 90 dias antes do final do mesmo.
Cláusula Quinta
Qualquer revisão ou adaptação do presente acordo carece de prévio acordo de ambas as partes, a
celebrar por escrito."

Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da
Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro,
Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (20)

REGULAMENTO DA GALA DO DESPORTO:- Pelo Presidente da Câmara foi
apresentado o Regulamento que seguidamente se transcreve:-

"REGULAMENTO DA GALA DO DESPORTO DO
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

NOTA JUSTI FICATIVA
O Município de Viana do Castelo pretende no desenvolvimento dos seus objetivos, na vertente
desportiva, galardoar em cerimónia pública, designada por Gala do Desporto, os diversos agentes

desportivos que, ao longo do ano desportivo, tiveram um papel preponderante no Desporto do
concelho.
Este

evento

pretende

reforçar

o

reconhecimento

de

atletas,

equipas,

treinadores

e

associações/clubes que se destacaram ao longo da época desportiva, bem como, o empenho e
dedicação dos vários agentes desportivos, na prossecução do incentivo à prática desportiva.
As associações/clubes e os respetivos agentes ligados ao desporto, são deste modo candidatos às
distinções elencadas no presente documento, que o Município pretende reconhecer e fomentar a
continuidade e evolução do desígnio de proporcionar à comunidade em geral, melhor qualidade de
vida através da prática desportiva.
A Gala do Desporto de Viana do Castelo, é um evento anual organizado pelo Município, visa distinguir
e premiar as entidades e agentes desportivos, que durante a época desportiva mais se notabilizaram
pelos resultados alcançados ou pelos serviços prestados nas diversas modalidades desportivas, fruto
do prestígio que deram à sociedade e ao desporto, quer pelo seu mérito ou conduta, tendo ao mesmo
tempo um papel preponderante no desenvolvimento do Desporto no Concelho de Viana do Castelo.
O Município de Viana do Castelo responsabilizar-se-á pela organização e financiamento do evento.

COMPETÊNCIA REGULAMENTAR
O presente regulamento é elaborado ao abrigo das competências previstas no artigo 2412 da
Constituição da República Portuguesa, nas alíneas k) e u) do n21 do artigo 332, do Anexo 1 à Lei n2
75/2013, de 12 de setembro.

Art.º 1º
Objetivos da Gala
Pretende-se, através deste evento anual, a organizar pela Câmara Municipal de Viana do Castelo,
reconhecer e valorizar os protagonistas desportivos loca is, apoiando-os no seu processo de formação
desportiva e reconhecendo o seu mérito desportivo.

Art.º 2º
Objeto
O presente regulamento define os critérios, competências e procedimentos da atribuição anual dos
prémios nas diferentes categorias, a efetuar na Gala do Desporto de Viana do Castelo.

Art.º 3º
Âmbito
São abrangidos todos os atletas e outros agentes desportivos inscritos em clubes ou associações do
concelho no decorrer da época desportiva em análise, bem como os atletas do Município
representando outros clubes.

Art.º 4º
Categorias
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1.

Serão atribuídos, por votação, prémios em oito categorias:
a)

Atleta do Ano (Masculino)

b) Atleta do Ano (Feminino)
Atribuído aos atletas (masculino e feminino) que, na época desportiva em análise, se
evidenciaram na sua modalidade e no seu Clube em termos desportivos com resultados de
mérito reconhecido.
e)

Treinador do Ano
Prémio atribuído ao treinador que desenvolveu um trabalho de relevo ao serviço do seu clube.

d) Atleta revelação do Ano (Masculino)
e)

Atleta revelação do Ano (Feminino)
Este prémio será atribuído a um(a) atleta que na época desportiva em análise tenha sido uma
revelação do desporto, na sua modalidade ou no seu clube.

f)

Dirigente do Ano
Este prémio será atribuído ao dirigente desportivo que tenha desenvolvido um trabalho de
elevada relevância no âmbito do dirigismo desportivo.

g)

Equipa do Ano
Atribuído à equipa que no ano desportivo em análise tenha tido um desempenho assinalável
em termos de resultados desportivos, ou outros, dignos de realce.

h) Associação Desportiva/ Clube do Ano
Este prémio será atribuído à Associação/Clube que tenha tido melhor desempenho geral nas
ativid ades desportivas do concelho.
2.

Será ainda atribuído pela Câmara Municipal de Viana do Castelo o seguinte prémio:
Prémio Homenagem do Município de Viana do Castelo

Este prémio será atribuído pela Câmara Municipal a uma individualidade/pessoa pela sua ação em
prol do Desporto no Concelho.
3.

Serão ainda destacados e homenageados todos os atletas que se sagraram Campeões Nacionais,
Europeus, Mundiais e Olímpicos no ano desportivo em aná lise.

4.

Poderão ser efetuadas adaptações e alterações aos prémios a atribuir, bem como da forma de
pontuação do número anterior, mediante proposta justificada e aprovada pelo município.

Art.2 52

Competências e Composição do Júri
1.

O procedimento de seleção dos vencedores nas respetivas categorias é da responsabilidade de
um Júri, constituído por um conjunto de personalidades locais ligadas ao desporto e jornalistas
preferencialmente da área do Desporto.

2.
2.1 O Júri terá a seguinte composição:
a)

dois elementos do Município - o Vereador com o pelouro do Desporto, que preside, e um
Dirigente da área do Desporto;

b)

um elemento da Escola Superior de Desporto e Lazer (IPVC);

c)

um treinador;

d) uma personalidade de destaque do concelho;
e) um dirigente;
f)

um atleta.

g)

três jornalistas de órgãos de comunicação social reconhecidos, convidados pelo
Município, preferencialmente ligados ao Jornalismo Desportivo.

2.2 Os elementos referidos nas alíneas de c) a f) serão nomeados por convite do Presidente da
Câmara.
3.

Compete ao Vereador do Desporto, como Presidente do Júri, homologar a lista dos prémios a
atribuir.

Art.2 62

Votação
1.

Até ao dia 30 de novembro de cada ano, os clubes que tenham atividade desportiva federada
indicam no máximo de 1 nome para cada categoria, com a justificação para essa nomeação, em
documento próprio fornecido pela Câmara Municipal.

2.

Poderão também ser indicados, pela Câmara Municipal, no máximo de um 1 nome para cada
categoria com as respetivas justificações para a nomeação.

3.

Até ao dia 10 de dezembro de cada ano o juri deverá reunir e validar as candidaturas a serem
votadas.

4.

Até ao dia 15 de dezembro de cada ano, o Presidente do Júri fará chegar a cada um dos membros
do Júri o boletim de voto com o nome de todos os nomeados e, em anexo, a justificação para cada
nomeação.

5.

Até ao dia 30 de dezembro de cada ano, todos os membros do Júri entregarão a sua votação ao
Presidente, indicando com 3 votos aquele que, no seu entendimento, mais se distinguiu na sua
categoria, com 2 votos o 2º e com 1 voto o 3º, não sendo admitidos boletins sem a votação
completa em todas as categorias. Desse boletim constará um campo para que o membro do Júri
escreva um código pessoal à sua escolha com 2 números e 2 letras, tornando aquele boletim
facilmente reconhecido pelo próprio mas anónimo para os restantes.

6.

Até ao dia 10 de janeiro, o Presidente do Júri recolhe e soma os votos atribuídos por cada membro,
apurando os mais votados em cada categoria.

7.

O Júri deverá reunir nos dias seguintes, para ratificar os vencedores e elaborar a respetiva ata.
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8.

Apenas no dia da Gala do Desporto serão revelados os vencedores.

9. A atribuição do prémio Homenagem Município de Viana do Castelo é da inteira responsabilidade
da Câmara Municipal de Viana do Castelo, podendo receber sugestões por parte dos clubes.
10.

Em caso de empate na votação, o Vereador de Desporto, na qualidade de Presidente do Júri, tem
voto de qualidade.

11.

Eventualmente, poderão ser tornados públicos os boletins de voto, mas manter-se-á a
confidencialidade dos votantes, uma vez que o boletim de voto não tem identificação do membro
do Júri, podendo ser reconhecido apenas por este através do código pessoal inscrito em campo
próprio.

Art.2 72

Prémios
Os prémios a atribuir aos vencedores serão da responsabilidade da Câmara Municipal de Viana do
Castelo, sendo constituídos por troféus de distinção de mérito.

Art.2 82

Condições de exclusão
A Câmara Municipal de Viana do Castelo reserva-se o direito de cancelar a atribuição dos prémios ou
diminuir o número de nomeados de uma qualquer categoria, a qualquer momento, se no seu
entendimento os nomeados não cumprirem os requisitos para essa condição.

Art.2 92

Omissões
Os casos omissos do presente regulamento serão objeto de análise e decisão por parte da Câmara
Municipal."

(a) José Maria Costa.". A Câmara Municipal deliberou ao abrigo do disposto nas
alíneas k) e u) do nºl do artigo 33° da Lei nº 75/2013, de 12 d e setembro aprovar o
transcrito Regulamento. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando
presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre,
Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia
Marinho. (21) REGULAMENTO DE INGRESSO NA CARREIRA DE BOMBEIRO

PROFISSIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE VIANA DO
CASTELO:- Pelo Presidente da Câmara foi apresentado o Regulamento que
seguidamente se transcreve:-

REGULAMENTO DE INGRESSO NA CARREIRA DE BOMBEIRO PROFISSIONAL DO
CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS DE VIANA DO CASTELO

Preâmbulo
O Decreto-Lei n.2 106/2002, de 13 de abril, diploma que estabelece o Estatuto de Pessoal dos
Bombeiros Profissionais da Administração Local, prevê no número 8, do seu artigo 18.2 que o
regulamento geral de estágio é aprovado por despacho conjunto dos membros responsáveis pelas
áreas da administração interna, da administração local e da administração pública.
Nos termos do n.2 9 do referido artigo e diploma, podem as Câmaras Municipais, aprovar e
concretizar, através de regulamento interno, as normas previstas no regulamento geral, aprovado
pelo Despacho conjunto n.2 298/2006, publicado no Diário da República, li Série, de 31 de março de
2006.
O ingresso na carreira de bombeiro profissional é precedido da realização de estágio de caráter
formativo e probatório, passando os candidatos para além de exame médico e provas práticas, a ser
submetidos a exame psicológico.
Por outro lado, com o presente regulamento, procede-se à introdução de normas específicas
respeitantes ao exame médico de seleção, constantes da orientação da Inspeção Médica e Tabela de
lnaptidões.

Artigo 1.º
(Regime)
O recrutamento e seleção dos candidatos ao estágio para ingresso na carreira de Bombeiro
Profissional do Corpo de Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, rege-se pelo disposto no DecretoLei n.2 106/2002, de 13 de abril, e pela legislação geral em vigor para o recrutamento e seleção de
pessoal para as carreiras da administração local em tudo o que se não encontre especialmente
previsto no presente Regulamento.

Artigo 2.º
{Requisitos especiais de admissão a concurso)
São requisitos especiais de admissão:
a) Ter 18 anos completos e não mais de 25 anos de idade, no termo do prazo fixado para a

apresentação das candidaturas;
b) Ter como habilitações literárias mínimas o 9.2 ano de escolaridade ou equivalente para a admissão

a concurso para bombeiro municipal;
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e) Ter altura igual ou superior a l,60m e ter uma relação peso/altura compreendida entre os seguintes
valores:
- Candidatos do sexo masculino:
•

Peso (kg): Altura (dm) >3.6 e <4 .7;

- Candidatos do sexo feminino:
•

Peso (kg): Altura (dm) >3.1 e <3 .9.

Artigo 3.º
{Comprovação de requisitos)

A titularidade dos requisitos especiais constantes no artigo anterior é comprovada:
1. As constantes das alíneas a) e b} do artigo anterior, através da apresentação do cartão de
cidadão/bilhete de identidade, e do certificado de habilitações ou de outro documento que
legalmente o substitua.
2. A relação peso/altura referida na alínea d} do artigo anterior é comprovada no exame médico de
seleção previsto no artigo 7.º.

Artigo 4.º
{Métodos de seleção)

1. Os candidatos admitidos a concurso são submetidos aos seguintes métodos de seleção:
a) Provas práticas de se leção;

b) Exame psicológico de seleção;
e) Exame médico de seleção;

d} Prova de conhecimentos gerais;

Artigo S.º
1.

(Provas práticas de seleção)
As provas práticas de seleção, destinam-se a avaliar através da execução de exercícios, se os
candidatos possuem as capacidades motoras indispensáveis para o ulterior desempenho da
profissão de bombeiro profissio nal.

2 . Para a realização das provas práticas os candidatos apresentarão, até ao início das mesmas,
atestado médico, que comprove possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis à
prestação das provas práticas de seleção definidas no número seguinte.

3. As provas a efetuar são as seguintes:
Programa das provas práticas

O programa da s provas práticas é constituído por duas fases:

•

A primeira fase tem como objetivo avaliar as capacidades dos candidatos para o exercício de
atividades em altura e consta de um exercício com carater eliminatório.
A segunda é constituída pelas provas constantes do anexo 1

•

Primeira fase
a)

Subir ao 4.º andar de um edifício (21 metros) através de escada exterior seguido de descida
também por escada exterior com um tempo limite de 3 minutos.
Classificação
Apto - Efetuar a prova dentro do tempo limite
Não apto - Não efetuar a prova dentro do tempo limite.

Segunda fase
a) Prova de salto de muro sem apoio;

b) Prova de subida à corda;
e) Prova de flexões dos membros superiores na trave;

d) Prova de exercícios abdominais;
e) Prova de teste de Cooper;
f) Prova de Natação.

4. A prova de "salto de muro sem apoio" é eliminatória, pelo que os candidatos que as não superem
serão de imediato excluídos de todo o processo de seleção;

5. As provas práticas são classificadas numa escala de O a 20 valores, sendo excluídos os candidatos
que obtenham menos de 8 valores em qualquer uma das provas, ou menos de 9,5 valores na média
de todas elas.

6. As provas práticas a realizar constam do Anexo 1ao presente Regulamento, que contém a respetiva
fórmula classificativa e metodologia de prestação, bem como um apêndice com a tabela de
classificação de cada uma das provas.

7. Todos os candidatos são obrigatoriamente abrangidos por apólice de seguros de acidentes
pessoais, durante o período de realização das provas práticas.

Artigo 6.º
(Exame psicológico de seleção)
1. O Exame Psicológico, visa avaliar, através de técnicas de natureza psicológica, aptidões,
características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos e estabelecer
um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como referência
o perfil de competências previam ente definido .
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2. O resultado da avaliação psicológica é confidencial, e será valorado em cada fase intermédia
através das menções classificativas de apto e não apto; na última fase do método, para os
candidatos que o tenham completado, através dos níveis classificativos de Elevado, Bom,
Suficiente, Reduzido e Insuficiente, aos quais correspondem respetivamente, as classificações de
20, 16, 12, 8 e 4.
3. O exame psicológico de seleção tem caráter eliminatório, sendo eliminados os candidatos que
obtenham menção de "Reduzido" ou " Insuficiente" na classificação final.

Artigo 7.º
(Exame médico de seleção)
1. O exame médico de seleção destina-se a avaliar as condições físicas e psíquicas dos candidatos,
tendo em vista determinar a sua aptidão para o exercício das funções de bombeiro profissional.
2. Não excluindo outras doenças ou requisitos considerados necessários à determinação das
condições clinicas para o exercício da função e para além dos examos que o médico examinador
entenda ser conveniente realizar, será obrigatoriamente respeitada a orientação da " Inspeção
Médica e Tabela de lnaptidões" constante no Anexo li presente regulamento.
3. O exame médico de seleção é realizado numa única fase, devendo no final elaborar-se a respetiva
ficha conclusiva, sendo o resultado expresso pela menção "Apto", ou " Não Apto".
4. O exame médico de seleção tem caráter eliminatório.
S. Apenas serão submetidos a exame médico de seleção os candidatos melhor classificados nas
provas práticas, em número superior em 25% ao número de lugares a concurso, podendo tal
percentagem ser excedida por decisão do júri.
6. A recusa do candidato em submeter-se a qualquer um dos exames médicos, constituirá na exclusão
do mesmo no procedimento concursai.

Artigo 8.º
(Prova de Conhecimentos Gerais)
1. Cotada numa escala de O a 20 valores, considerando-se não aprovados os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,50 valores.
2. A Prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conhecimentos académicos e profissionais dos
candidatos e incidirá sobre os seguintes temas:
2.0. Conhecimentos ao nível das habilitações exigidas para o ingresso na carreira, fazendo apelo
dos conhecimentos adquiridos no âmbito escolar (9.º ano);
2.1. Direitos e deveres na função pública e deontologia profissional;

2.2. Princípios éticos da administração pública;
2.3. Conteúdo funcional, direitos e deveres específicos dos bombeiros profissionais;
2.4. Legislação necessária à sua realização: Lei n.Q 35/2014, de 20 de junho - Lei geral do Trabalho
em Funções Públicas;
2.5. Decreto-Lei n.Q 106/2002, de 13 de abril - Estatuto de pessoal dos bombeiros profissionais da
administração local;
2.6.Lei n.Q 66-B/2007, de 28 de dezembro - Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação
do desempenho na Administração Pública;
2.7. Lei n.Q 7/2009 de 12 de fevereiro - Código do trabalho;
2.8. Decreto-Lei n.Q 247/2007, de 27 de junho - Define o regime jurídico aplicável à constituição,
organização, funcionamento e extinção dos corpos de bombeiros, no território continental;
2.9.Despacho Conjunto n.Q 298/2006, de 31 de março.
3. A prova de conhecimentos gerais tem carácter eliminatório, reveste a forma escrita e tem a duração
de sessenta minutos, sendo possível a consulta da legislação.

Artigo 9.º
(Classificação final)
1. Na classificação final é adotada a escala de O a 20 valores considerando-se não aprovados os
candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.
2. A classificação final re sulta da média aritmética dos resultados obtidos nos métodos de seleção.

ANEXO 1
Provas práticas de ingresso
1. As provas a efetuar são as seguintes:
a.

Prova de salto do muro sem apoio - Apêndice 1

b.

Prova de subida à corda - Apêndice li

e.

Prova de flexões dos membros superiores na trave -Apêndice Ili

d.

Prova de exercícios abdominais -Apêndice IV

e.

Prova de teste de Cooper - Apêndice V

f.

Prova de natação - Apêndice VI

2. A prova de "salto do

muro sem apoio" é eliminatória e não conta para a classificação .

3. A classificação final das provas é obtida através da fórmula que se indica, em que a prova de
resistência (teste de Cooper), dada a importância desta qualidade física, é valoriza da com o
coeficiente 2:
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4. Para a classificação de cada prova utilizar-se-ão as tabelas em apêndices.
5. Para a realização das provas os candidatos apresentar-se-ão fazendo uso de traje de ginástica
(camisola, calções, meias e sapatos de ginástica) e, para a prova de natação fazendo uso de fato
de banho e touca.
6. A execução das provas é precedida de exercícios de aquecimento .

Apêndice 1
Prova de Salto de Muro sem Apoio
Esta prova consiste na transposição de um muro de alvenaria com 0,25 m de espessura, frente mínima
de 1,50 m, e 0,90 m de altura para os candidatos de sexo masculino, e 0,75 m de altu ra pa ra os
candidatos do sexo feminino.
1. O salto deverá ser precedido de corrida;
2. Não é permitido tocar no muro;
3. Não é permitido o salto de peixe;
4. São permitidas três tentativas.

Apêndice li
Prova de Subida à Corda
1. Subir uma corda suspensa verticalmente a 6,00 metros (masculino) e 4,50 metros (femi nino) de
altura do solo, podendo utilizar ou não a ajuda dos membros inferiores.
2. A utilização dos membros inferiores, corresponde uma penalização de 3 segundos.
Tabela ao Apêndice li - Masculino (6 metros)
TEMPO EM SEGUNDOS
Com ajuda dos membros inferiores

Sem ajuda dos membros inferiores

6.00-6.99
7.00-7.99
8.00-8.99
9.00-9.99
10.00-10.99
11.00-11.99
12.00 - 12.99
13.00 - 13.99
14.00 - 14.99
15.00 - 15.99
16.00 - 16.99

9.00-9.99
10.00 - 10.99
11.00 - 11.99
12.00 - 12.99
13.00 - 13.99
14.00 - 14.99
15.00 - 15.99
16.00 - 16.99
17.00 -17.99
18.00 - 18.99
19.00 - 19.99

NOTAS
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

17.00-17.99
18.00-18.99
19.00 - 19.99
20.00 - 20.99
21.00 - 21.99
22.00 - 22.99
23.00 - 23.99
24.00 - 24.99
25.00 - 25.99
<! 26.00

20.00 - 20.99
21.00 - 21.99
22.00 - 22.99
23 .00 - 23.99
24.00 - 24.99
25.00 - 25.99
26.00 - 26.99
27.00 - 27.99
28.00 - 28.99
<! 29 .00

9
8
7
6
5
4
3
2
1

o

Tabela ao Apêndice li - Feminino (4,5 metros)
TEMPO EM SEGUNDOS
Com ajuda dos membros inferiores

Sem ajuda dos membros inferiores

6.00-6.99
7.00 - 7 .99
8.00-8.99
9.00-9.99
10.00 - 10.99
11.00 - 11.99
12.00 - 12.99
13.00 -13.99
14.00 - 14.99
15.00 - 15.99
16.00 - 16.99
17.00 -17.99
18.00 - 18.99
19.00 - 19.99
20.00 - 20.99
21.00 - 21.99
22.00 - 22.99
23.00 - 23 .99
24.00 - 24.99
25.00 - 25.99
<! 26.00

9.00-9.99
10.00 - 10.99
11.00 - 11.99
12.00 - 12.99
13.00 - 13.99
14.00 - 14.99
15.00 - 15.99
16.00 - 16.99
17.00 -17.99
18.00 - 18.99
19.00 -19.99
20.00 - 20.99
21.00 - 21.99
22.00 - 22.99
23.00 - 23.99
24.00 - 24.99
25.00 - 25.99
26.00 - 26.99
27.00 - 27.99
28.00 - 28.99
<! 29.00

NOTAS
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

o

Apêndice Ili
Prova de Flexões dos Membros Superiores na Trave (Barra}
1. Esta prova consiste na flexão dos dois braços em simultâneo, até ultrapassar com o queixo a parte
superior da trave que se encontra colocada a 2,40 m do solo.
2. À voz de: "Em posição", dada pelo controlador, o candidato através de um salto para o qual é
permitida ajuda, coloca-se na posição inicial suspendendo-se na trave;
3. Em suspensão facial, com as palmas das mãos para a frente (candidatos do sexo masculino), e com
as mãos facultativamente para a frente ou para trás (candidatos do sexo feminino), mantendo os
braços completamente estendidos, o corpo em posição vertical e perdendo o contato dos pés com
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o solo, à voz de "Começar" o candidato deve fletir os dois braços simultaneamente até ultrapassar
com o queixo a pa rte superior da trave, voltando à posição inicial pela extensão completa dos
braços;

4 . A prova consiste em realizar nas co ndições descritas, o maior número possíve l de f lexões de braços,
não sendo permitidas interrupções entre elas;

5. Não são permitidos balanços nem movimentos de pernas (pedalar).
Tabela ao Apêndice Ili - Mascu lino
Número de
flexões

Valores

Número de
flexões

Valores

19
18
17
16
15
14
13
12
11

20.00
19.20
18.40
17.60
16.80
16.00
15.20
14.40
13.60

10
9
8
7
6
5
4
3
2

12.80
12.00
11.20
10.40
9.60
8.80
8.00
7.20
6.40

6. Os candidatos do sexo feminino, poderão optar pela extensão de braços no solo.
7. À voz de " Em posição" dada pelo con t rolador, a candidata coloca-se em posição de queda facial
(braços em extensão completa e perpendiculares ao solo, com as mãos assentes no mesmo,
afastadas à largura dos ombros e com os dedos dirigidos para a frente) com o corpo "em prancha",
isto é, não dobrado pelos rins, com as pernas no prolongamento do tronco e com os joelhos e
calcanhares unidos.

8. Através da flexão dos braços, executa o movimento descendente até tocar com o peito (zona
média situada entre a linha dos ombros e o esterno) no objeto de controlo colocado para o efeito
no solo, regressando de imediato à posição inicial mantendo sempre o corpo " em prancha" .

9 . A prova consiste em realizar nas condições descritas, o maior número possível de flexões de braços,
não sendo permitidas interrupções entre elas;
10.São permitidas duas tentativas.
Tabela ao Apênd ice Ili - Feminino
Número de
flexões

Valores

Número de
flexões

Valores

32
31
30

20.00
19.40
18.80

16
15
14

10.40
9.80
9.20

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

18.20
17.60
17.00
16.40
15.80
15.20
14.60
14.00
13.40
12.80
12.20
11.60
11.00

8.60
8 .00
7.40
6.80
6.20
5.60
5.00
4.40
3.80
3.20
2.60
2.00
1.40

13
12
11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Apêndice IV
Prova de Exercícios Abdominais
Consiste em efetuar, durante 2 minutos, o maior número possível de repetições do seguinte exercício:
1. À voz de "Em posição", o candidato coloca-se em posição deitado dorsal com as pernas fletidas a

90º e naturalmente afastadas, as mãos na nuca com os dedos entrecruzados e os pés fixos no
espaldar (ou os tornozelos seguros por um ajudante, de joelhos a seu lado);

2. À voz de "Começar" dada pelo controlador munido de cronómetro, o candidato deve efetuar os
seguintes movimentos: elevação, flexão, e torção de tronco, tocando com o cotovelo direito
(esquerdo) no joelho esquerdo (direito) e retomando em seguida a posição inicial. Em cada
repetição devem alternar o cotovelo e o joelho;

3. São permitidas pausas durante a execução;
4. Na realização do exercício devem ser observadas as seguintes regras:

a. As mãos não devem ser tiradas da nuca;
b. No retorno à posição inicial os ombros devem tocar no solo;

e. A bacia não deve sair do chão, isto é, o corpo não deve ser arqueado para facilitar a flexão.
5. Não serão contadas as repetições em que não seja observada qualquer das regras de execução.
Tabela ao Apêndice IV - Masculinos

N.2
exercícios

85
84
83

Valores

20.00
19.60
19.20

N.2
exercícios

63
62
61

Valores

14.60
14.40
14.20

N.2
exercícios

41
40
39

Valores

10.20
10.00
9.80

N.2
exercícios

19
18
17

Valores

5.80
5.60
5.40
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-80 -

82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71

70
69
68
67
66
65
64

18.80
18.40
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20
15.00
14.80

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42

14.00
13.80
13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12. 60
12.40
12.20
12.00
11.80
11.60
11.40
11.20
11.00
10. 80
10. 60
10.40

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

9.60
9.40
9.20
9.00
8 .80
8.60
8.40
8.20
8.00
7.80
7.60
7 .40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00

16
15
14
13
12
11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

o

5.20
5.00
4 .80
4 .60
4.40
4.20
4.00
3.80
3 .60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.00
0 .00

Tabela ao Apêndice IV - Feminino
N.!!

exercícios
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54

Valores

20.00
19.60
19.20
18.80
18.40
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20
15.00
14.80

N.!!

exercícios
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

Valores

14. 60
14.40
14. 20
14.00
13.80
13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12. 60
12.40
12.20
12.00
11.80
11.60
11.40
11.20
11-00
10.80
10. 60
10.40

N.!!
exercícios
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Valores

10.20
10.00
9.80
9.60
9.40
9.20
9.00
8 .80
8.60
8 .40
8 .20
8 .00
7.80
7.60
7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00

N.!!
exercícios
9
8
7
6
5
4
3
2
1

o
-----

---------

-------·--

-----

-------------

-----

Valores

5.80
5.60
5.40
5.20
5.00
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00

---------------------

---------------------

Apêndice V
Prova de Teste de Cooper
Consiste em efetuar uma corrida constante durante 12 minutos procurando percorrer a maior
distância.
1. Os candidatos, à medida que vão sendo chamados, dirigem-se para t rás da linha que lhes é indicada
e, ao sinal de "Partir'' (que pode ser voz, apito, ou pistola) começarão a correr à volta da pista;
2. Os controladores contam e registam o número de voltas que cada candidato executa e vão
avisando o tempo gasto e do tempo que falta;
3. Ao fim de 12 minutos o controlador emite um sinal sonoro que seja audível para todos os
candidatos, devendo os mesmos parar, permanecendo no local, até que chegue ao pé deles o
controlador que registará o número de voltas completas e de metros percorrido por cada um dos
candidatos;
4. Finda esta operação os candidatos abandonam a pista.
Distância
(metros)
3400
3380
3360
3340
3320
3300
3280
3260
3240
3220
3200
3180
3160
3140
3120
3100
3080
3060
3040
3020
3000
2980
2960
2940
2920

Valores

20.00
19.80
19.60
19.40
19.20
19.00
18.80
18.60
18.40
18.20
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20

Tabela ao Apêndice V - Masculinos
Distância
Distância
Valores
Valores
(metros)
(metros)
15.00
2400
10.00
2900
9.80
14.80
2380
2880
9.60
2860
14.60
2360
2840
14.40
2340
9.40
14.20
2320
9.20
2820
9.00
14.00
2300
2800
8.80
2780
13.80
2280
2760
13.60
2260
8.60
2240
8.40
2740
13.40
2720
13.20
2220
8.20
2700
13.00
2200
8.00
2180
7.80
2680
12.80
2660
12.60
2160
7.60
12.40
2140
7.40
2640
7.20
2620
12.20
2120
2600
12.00
2100
7.00
6.80
11.80
2090
2580
2560
11.60
2080
6.60
2540
11.40
2070
6.40
6.20
2520
11.20
2060
2500
11.00
2050
6.00
2040
5.80
2480
10.80
2460
10.60
2030
5.60
2440
10.40
2020
5.40
2010
5.20
10.20
2420

Distância
(metros)
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760

Valores

5.00
4.80
4.60
4.40
4 .20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0 .80
0 .60
0 .40
0 .20
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Tabela ao Apêndice V - Feminino
Distância
(metros)

Valores

Distância
{metros)

Valores

Distância
{metros)

Valores

2900
2880
2860
2840
2820
2800
2780
2760
2740
2720
2700
2680
2660
2640
2620
2600
2580
2560
2540
2520
2500
2480
2460
2440
2420

20.00
19.80
19.60
19.40
19.20
19.00
18.80
18.60
18.40
18.20
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20

2400
2380
2360
2340
2320
2300
2280
2260
2240
2220
2200
2180
2160
2140
2120
2100
2090
2080
2070
2060
2050
2040
2030
2020
2010

15.00
14.80
14.60
14.40
14.20
14.00
13.80
13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
11.80
11.60
11.40
11.20
11.00
10.80
10.60
10.40
10.20

2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900
1890
1880
1870
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760

10.00
9.80
9.60
9.40
9.20
9.00
8.80
8.60
8 .40
8.20
8.00
7.80
7.60
7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20

Distância
(metros)
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
1560
1550
1540
1530
1520
1510

Valores
5.00
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20

Apêndice VI
Prova de Natação
Consiste em nadar, em qualquer estilo, exceto decúbito dorsal, percorrendo uma distância de 100
metros de forma ininterrupta.
1. Os candidatos à medida que vão sendo chamados, dirigem-se para o bloco de partida e, ao sinal
de "Partir" (que pode ser voz, apito ou pistola) começam a nadar;
2. Não será permitida qualquer pausa depois de iniciada a prova .
Tabela ao Apêndice VI - Masculino
Tempo

Valores

Tempo

Valores

Tempo

Valores

2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36

20.00
19.80
19.60
19.40
19.20
19.00
18.80

2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
3.00
3.01

15.00
14.80
14.60
14.40
14.20
14.00
13.80

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

10.00
9.80
9.60
9.40
9.20
9.00
8.80

Tempo
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3. 50
3.51

Valores
5.00
4.80
4. 60
4.40
4.20
4.00
3.80

2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54

18.60
18.40
18.20
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20

3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
11.80
11.60
11.40
11.20
11.00
10.80
10.60
10.40
10.20

3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44

8.60
8.40
8.20
8.00
7.80
7.60
7.40
7.20
7.00
6.80
6.60
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20

3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
4.00
4 .01
4 .02
4 .03
4.04
4.05
4.06
4.07
4 .08
4 .09

3.60
3.40
3.20
3.00
2 .80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0 .80
0.60
0.40
0.20

Tabela ao Apêndice VI - Feminino
Tempo

Valores

Tempo

Valores

Tempo

Valores

Tempo

Valores

2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09

20.00
19.80
19.60
19.40
19.20
19.00
18.80
18.60
18.40
18.20
18.00
17.80
17.60
17.40
17.20
17.00
16.80
16.60
16.40
16.20
16.00
15.80
15.60
15.40
15.20

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34

15.00
14.80
14.60
14.40
14.20
14.00
13.80
13.60
13.40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
11.80
11.60
11.40
11.20
11.00
10.80
10.60
10.40
10.20

3.35
3.36
3.37
3. 38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3 .53
3 .54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59

10.00
9.80
9 .60
9.40
9.20
9.00
8.80
8.60
8.40
8.20
8.00
7.80
7.60
7.40
7.20
7.00
6.80
6 .60
6.40
6.20
6.00
5.80
5.60
5.40
5.20

4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4 .05
4 .06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4 .13
4 .14
4 .15
4 .16
4.17
4.18
4.19
4.20
4 .21
4 .22
4.23
4.24

5.00
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
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ANEXO li
Inspeção Médica e Tabela de lnaptidões
(Exame médico de Seleção)
A Inspeção Médica consta de um Exame Clínico e de Exames Complementares.
1. O Exame Clínico de base compreende:
a. Anamnese;

b. Exame ectoscópico;
e. Exame neurológico;

d. Exame do aparelho respiratório;
e. Exame do aparelho cardiovascular;

f. Exame do aparelho digestivo;
g. Exame do aparelho geniturinário;

h. Exame oftalmológico;
i. Exame otorrinolaringológico;
j. Exame do aparelho osteoarticular;

k. Exame estomatológico;
1. Exame biométrico;
m . Avaliação endócrina e metabólica;

2. Os exames complementares compreendem:
a. Análises do sangue;

b. Análises da urina;
e. Exames radiológicos;

d. Audiometria;
e. Acuidade visual e visão periférica;

f. ECG em repouso;
g. Prova de Esforço;

h. Eletroencefalograma;
2.1. As análises ao sangue consistem em:
2.1.1. Hemograma completo;
2.1.2. Doseamento de glicémia em jejum, ureia, ácido úrico, colesterol total, triglicéridos, yGT,
transminases.

2.1.3. Doseamento de lge total;
2.1.4. Reação VDRL;
2.1.S. Marcadores virais da hepatite B e C;
2.1.6. Pesquisa de anticorpos HIV 1 e 2.
2.2. As análises da urina consistem em :
2.2.1. Análises dos caracteres gerais da urina e sedimento urinário;
2.2.2. Pesquisa de metabolitos de drogas de abuso.

2.3. Os exames radiológicos consistem em :
2.3.1. Radiografia de tórax;
2.3.2. Radiografia da coluna vertebral, todos os segmentos, frente e perfil.

3. Para esclarecimento do diagnóstico pode o médico examinador promover a submissão do
candidato a outros exames complementares.

Apêndice ao Anexo li
TABELA DE INAPTIDÕES

Elaborada seguindo Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
de Saúde e Afins (ICD 10)

CAPÍTULO 1
Condições gerais
1. Condições sensoriais de visão fora dos limites seguintes:
1.1. Acuidade visual inferior a 17/10 no somatório dos dois olhos, não corrigida com prótese ocular
(óculos ou lentes de contacto);

1.2. Visão periférica inferior a 140º no meridiano horizontal em cada olho, sem correção;
1.3. Sentido cromático avaliado pelas tabelas de lshiara : ausência de sentido tricromático.
2. Audição fora dos limites seguintes:

2.1. Diminuição da audição, num dos ouvidos superior a 25 dB em três das quatro frequências
seguintes:

2 .1.1. SOO Hz;
2.1.2. 1000 Hz;
2.1.3. 2000 Hz;
2.1.4 . 4000 Hz.
3. Tecido cutâneo que não revele condições de higiene e integridade.

CAPÍTULO li
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Doenças infecciosas e parasitárias
1. Tuberculose com qualquer localização, em actividade ou cura há menos de dois anos;

2. Doenças sexual mente transmitidas;
3. Hepatite crónica virai;

4. Infeção por VI H 1 ou VIH 2;
5. Micoses, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço;
6 . Paludismo crónico comprovado por meios complementares de disgnóstico;
7. Qu isto hidático e hidatitoses.

CAPÍTULO Ili
Neoplasias
1. Tumor maligno em qualquer localização ou evolução;

2. Tumores benignos causadores de perturbações funcion ais que diminuam a capacidade para o
serviço.

CAPÍTULO IV
Doenças do sangue, órgãos hematopoéticos e outras situações envolvendo
mecanismos imunitários
1. Anemias comprovadas clinicamente ou por meios complementares de diagnóstico, causando

perturbações que diminuam a capacidade para o serviço;

2. Diáteses hemorrágicas;
3. Agranulocitose;
4. Doenças dos leucócitos;

5 . Poliglobulias;

6. Doenças do baço;
7. Sarcoidose e imunodeficiências.

CAPÍTULO V
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
1. Disfunção tiroideia;
2. Diabetes melitus;
3. Outras disfunções endócrinas bem manifestadas ou suspeitas de evolução progressiva;
4 . Qualquer doença metabólica;

5. Doenças nutricionais causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço.

CAPÍTULO VI

Perturbações mentais e do comportamento
1. Alterações mentais orgânicas (demências, alterações da personalidade e do comportamento
devido a lesão cerebral);

2. Alterações mentais e do comportamento devidas ao uso de substâncias psicoativas;
3. Esquizofrenia e estados esquizoides e delirantes (engloba o estado paranoide);

4. Perturbações do humor, mania, doença bipolar, estados depressivos;
S. Neuroses, distúrbios relacionados com o stress e somatizações;

6 . Alterações da personalidade e do comportamento;
7. Outros distúrbios mentais e do comportamento em grau susceptível de poder causar

perturbações que diminuam a capacidade para o serviço (inclui a gaguez).

CAPÍTULO VII
Doenças do sistema nervoso
1. Doenças inflamatórias do sistema nervosos central ou suas sequelas;

2. Síndromas extrapiramidais;
3. Doenças desmielinizantes;

4 . Epilepsia;
S. Doenças dos nervos, raízes e plexos nervosos ou suas sequelas causa ndo perturbações que
diminuam a capacidade para o serviço;

6. Doenças musculares e neuromusculares causando perturbações que diminuam a capacidade
para o serviço.

CAPÍTULO VIII
Doenças do olho e anexos
1. Doenças das pálpebras, do aparelho lacrimal, da órbita e da conjuntiva com nítida perturbação

funcional;

2. Doenças da esclerótica, córnea, íris e corpo ciliar com perturbação funcional;
3. Doenças do cristalino;

4. Doenças da coroideia e da retina;
5. Glaucoma;
6. Doenças do vítreo e globo ocular;
7. Doenças do nervo óptico e vias ópticas;
8. Estrabismo e outras anomalias dos movimentos binoculares com nítida perturbação funcional;
9. Diplopia;
10. Nistagmo;
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11. Ambliopia;
12. Sequelas de cirurgia da miopia.

CAPÍTULO IX

Doenças do ouvido e apófise mastoideia
1. Otites médias de tratamento prolongado ou fazendo prever alterações cicatriciais definitivas;

2 . Doenças agudas ou crónicas da mastoide;
3. Colesteatoma;
4. Labirintopatias agudas ou crónicas.

CAPÍTULO X

Doenças do aparelho circulatório
1. Sequelas de febre reumática;
2. Hipertensão arterial;
3. Cardiopatia isquémica;
4 . Doenças do endocárdio, miocárdio, e pericárdio;

5. Lesões valvulares não reumáticas;
6. Alterações da condução e do ritmo cardíaco, causando perturbações que diminuam a ca pacidade
para o serviço;

7. Doenças vasculares cerebrais e suas sequelas;
8. Doenças das artérias, arteríolas, capilares, veias e da circulação linfática não classificadas noutro
local, causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço.

CAPÍTULO XI

Doenças do aparelho respiratório
1. Alterações ou doenças orgânicas do nariz e cavidades acessórias, faringe, laringe e traqueia,
causando perturbações funcionais respiratórias ou da fonação de tratamento prolongado;

2. Rinite alérgica;
3. Doença pulmonar crónica obstrutiva;

4. Asma brônquica;
5. Bronquiectasias e supurações pulmonares;

6. Pneumoco nioses e outras doenças causadas por agentes externos;

7. Doenças da pleura causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço;
8. Pneumotórax.

CAPÍTULO XII

Doenças do aparelho digestivo

1. Afeções crónicas da boca e glândulas salivares que perturbem a fonação ou a mastigação;

2. Menos de 20 dentes (à exceção dos sisas) regularmente distribuídos;
3. Doenças do esófago não classificadas noutros capítulos causando perturbações que diminuam a
capacidade para o serviço;

4. Úlcera do estômago, duodeno ou intestino, comprovadas radiologicamente e com perturbações
que diminuam a capacidade para o serviço;

5. Hérnias abdominais ou hemiorrafia há menos de seis meses;
6 . Doenças inflamatórias crónicas não infecciosas do intestino;
7. Doença hepática alcoólica;
8. Doença hepática crónica;
9. Doenças crónicas orgânicas da vesícula e vias biliares, litiásicas ou não;
10.Doenças do pâncreas (pancreatite crónica, quisto e pseudoquisto).

CAPÍTULO XIII
Doenças da pele e do tecido celular subcutâneo
1. Infeções da pele de tratamento prolongado;

2. Dermatoses bolhosas;
3. Dermatites e eczema s com localização ou extensão que diminuam a capacidade para o serviço;
4. Psoaríase e outras doenças pápulo-escamosas com localização ou extensão que diminuam a
capacidade para o serviço;
5. Urticária crónica causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço.

CAPÍTULO XIV
Doenças do sistema músculo-esquelético e tecido conjuntivo
1. Artrite reumatoide e outras poliartrites;
2. Artroses;
3. Deformidades adquiridas dos membros;
4. Lesões da rótula e do joelho;

5. Doenças sistémicas do tecido conjuntivo;
6. Doenças da coluna vertebral causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço;
7. Doenças dos músculos, tendões, ligamentos e aponevroses, causando perturbações que diminuam
a capacidade para o serviço;
8. Osteopatias causa ndo perturbações que diminuam a capacidade para o serviço.

CAPÍTULO XV
Doenças do aparelho geniturinário
1. Doenças glomerulares;
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2. Nefropatias túbulo-intersticiais;
3. Insuficiência renal;
4. Doenças da bexiga e da uretra;

5. Doenças do aparelho genital masculino causando perturbações que diminuam a capacidade para
o serviço;

6. Doenças da mama causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço;

7. Doenças inflamatórias ou suas sequelas do aparelho genital feminino causando perturbações que
diminuam a capacidade para o serviço;
8 . Prolapso genital feminino;

9 . Fístulas dos órgãos genitais femininos.

CAPÍTULO XVI
Malformações congénitas e anomalias cromossómicas
1. Pé plano, valgo, varo, equino ou cavo pronunciado;

2. Joelhos valgos com afastamento intermaleolar superior a 10 cm;
3. Joelhos valgos com afastamento intercondiliano superior a 10 cm;

4. Outras malformações congénitas e anomalias cromossómicas causando perturbações que
diminuam a capacidade para o serviço.

CAPÍTULO XVI 1
Sintomas, sinais e anomalias clínicas e laboratoriais não classificadas noutro capítulo
1. Sintomas, sinais e anomalias clínicas e laboratoriais sem significado clínico definido e de evolução
imprevisível.

CAPÍTULO XVIII
Traumatismo, intoxicações e outras lesões de causa externa
1. Sequelas de lesões traumáticas causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço;

2. Sequelas de lesões causadas por corpos estranhos causando perturbações que diminuam a
capacidade para o serviço;
3. Sequelas de queimaduras e geladuras causando perturbações que diminuam a capacidade para o
serviço;
4. Sequelas de intoxicações causando perturbações que diminuam a capacidade para o serviço;

5. Sequelas de lesões provocadas por outras causas externas causando perturbações que diminuam
a capacidade para o serviço;

6. Complicações de atos médicos e cirúrgicos não classificados noutros capítulos causando
perturbações que diminuam a capacidade para o serviço.

Capítulo XIX

Disposição finais
1. Todas as doenças, suas sequelas, ou deformidades de carácter permanente que possam interferir
com as funções de bombeiro, podem ser consideradas causas de inaptidão, embora não estejam
especificamente mencionadas nesta tabela .
2. Os indivíduos inaptos poderão solicitar relatório circunstanciado, através do seu médico assistente,

à junta de inspeção."

A Câmara Municipal deliberou nos termos do nº 9 do artigo 18º do Decreto-Lei nº
106/02, de 13 de Abril conjugado com a alínea k) do nº 1 do artigo 33° da Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro aprovar o transcrito Regulamento. Esta deliberação foi
tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e os Vereadores
Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques
Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (22) ISENÇÃO IMT - METALOVIANA-

METALÚRGICA DE VIANA SA:- Pelo Vereador Luís Nobre foi apresentada a proposta
que seguidamente se transcreve:-

" PROPOSTA -

ATRIBUIÇÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE IMT

(IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS) - - METALOVIANA- METALÚRGICA DE VIANA,
S.A. -ART.2 23.!!-A DO CÓDIGO FISCAL DO INVESTIMENTO, ADITADO PELO ART.2 195.2 DO ORÇAMENTO DE ESTADO

PARA 2016 -

A empresa

Metaloviana - Metalúrgica de Viana, S.A.,

instalada na Zona Industrial de

Neiva - fase 2, no âmbito do seu processo de crescimento e consolidação, pretende ampliar as suas
instalações, num lote de 1.857,70 m 2, a adquirir ao Município. Este novo investimento, que rondará
em € 1.500.000,00, caracteriza-se pela modernização e ampliação do setor dos tratamentos
anticorrosivos especiais, fundamentalmente para o setor da energia e do Oil & Gas, com a inerente
criação de 8 postos de trabalho. Pelo descrito superiormente, a empresa requereu, nos termos do
Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei n.º 162/2014 de 31 de outubro, e nos artigos 15.º
e 16.º da Lei 73/2013, aos órgãos municipais, a concessão da isenção total de IMT para apoio a
investimento, o benefício fiscal de isenção do pagamento do IMT devido pela transmissão do direito
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de propriedade do referido lote de terreno. A transmissão do direito de propriedade está sujeita ao
pagamento de IMT, o qual, no caso em apreço, corresponderá o valor estimado de€ 4.237,14. Face à
relevância do investimento e à criação de postos de trabalho, venho propor, nos termos e ao abrigo
do disposto no art.º 23.º-A do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decreto-lei n.º 162/2014 de
31 de outubro, aditado pelo art.º 195.º do Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7A/2016 de 30 de março, que se solicite à Assembleia Municipal a aprovação da concessão do benefício
fiscal de isenção total de IMT devido pela presente transação. (a) Luis Nobre.".

A Câmara

Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta e em consequência nos termos e ao
abrigo do disposto no art. 0 23. 0 -A do Código Fiscal do Investimento, anexo ao Decretolei nº 162/2014 de 31 de outubro, aditado pelo art. 0 195.0 do Orçamento de Estado para
2016, aprovado pela Lei 7-A/2016 de 30 de março, solicitar a Assembleia Municipal a
aprovação da concessão do beneficio fiscal de isenção total de IMT devido pela presente
transação. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Helena Marques, Marques Franco e Cláudia Marinho.

(23) ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS:- A Câmara Municipal deliberou aprovar as
seguintes alterações ao orçamento municipal em vigor, com a informação que
seguidamente se transcreve:- "INFORMAÇÃO - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
ORÇAMENTAL - A presente proposta de Alteração Orçamental justifica-se pela
necessidade de se proceder a ajustamentos/ transferências entre rubricas correntes.
Entre as rubricas correntes de referir o reforço da "Rubrica de Manutenção de Espaços
Verdes". Foram igualmente rubricas de capital para assunção de novos compromissos

na área da coesão territorial (Freguesias) e apoio a instituições de solidariedade social
(Aquisição de carrinhas).
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS
ORGÃNICA

ECONÓMICA

02
0201
02
0202
020212
02021209
020213
03
0301
030105
04
0405
040501
04050102
0405010208
06
0602
060203
06020305
08
0805
080501
08050102
0805010202
0805010204
0805010206
0202
02
0201
020108
06
0602
060203
06020305
0203
01
0101
010107
01010701
02
0202
020225
04
0407
040701
04070102
07
0701
070102
07010203
070103
07010302
0701030209
07010304
07010305
08
0807
080701
0204
07
0701
070115
07011501
0205
02
0201
020102
02010202
020121
07

DESCRIÇÃO
CAMARA MUNICIPAL
f'RESIOtNCIA
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
SEGUROS
OUTROS
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
JUROS E OUTROS ENCARGOS
JUROS DA DIVIDA PUBLICA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO
TRANSFERtNCIAS CORRENTES
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CONTINENTE
FREGUESIAS
OUTROS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS
TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CoNTINENTE
FREGUESIAS
SEDES DE JurlTAS E CENTROS CIVICOS
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE
VIAÇÃO RURAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
MATERIAL DE ESCRITORIO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIVERSAS
OUTRAS
OUTRAS
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO , Ct.1..TURA E QUALIDADE DE VIDA
DESPESAS CoM 0 PESSOAL
REMUIJERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA
PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA- INDIVIDUAL
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
TRANSFERtllCIAS CORRENTES
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
FINS DESPORTIVOS
AaUISIÇAo DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
HABITAÇÕES
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO
EDIFICIOS
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS
OUTROS
CRECHES
ESCOLAS
TRANSFERtNCIAS DE CAPITAL
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
DEPARTAMENTO ORDENAMENTO Do TERRITORIO E AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ÜUTROS INVESTIMENTOS
ESTUDOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS E CONSERVAÇÃO
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
AQUISIÇÃO DE BENS
CoMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
GASOlEO
0UTROS8ENS
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

DOTAÇÃO
ANTERIOR

DESPESA
MODIFICACOES ORCAMENTAIS
INSCRIÇOES/ DIMINUIÇOES/
REFORCO$
ANULACOES

DOTAÇÃO
SEGUINTE

1000,00
16700,00

500,00
1000,00

0,00
0,00

1500,00
17700,00

54547,94

0,00

10000,00

44547,94

994095,47

67000,00

0,00

1061095,47

37000,00

200,00

0,00

37200,00

453000,00
174500,00
2124863,1 2

17000,00
4000,00
5000,00

0,00
0,00
0,00

470000,00
178500,00
2129863,12

35000,00

1000,00

0,00

36000,00

21000,00

1000,00

0.00

22000,00

142600,00

16100,00

0,00

158700,00

2247020,00

1300,00

0,00

2248320,00

821867,50

5000,00

0,00

826867,50

25000,00

0,00

8200.00

16800,00

367579,25
5000,00
1169800,00

0,00
0.00
0,00

2000,00
2000,00
15900,00

365579,25
3000,00
1153900,00

1359970,49

32400,00

0,00

1392370,49

234251 ,50

0,00

5000,00

229251,50

338200,00
99900.00

22000,00
3000,00

0,00
0,00

360200,00
102900,00
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0701
070103
07010301
0701030199
07010307
0703
070303
07030301
07030308
0703030802

INVESTIMENTOS
EDIFiCIOS
INSTAI.AÇÕES DE SERVIÇOS
OUTROS
OUTROS
BENS DE ÜOMINIO PUBLICO
OUTRAS CONSTRLÇÔES E INFRAESTRUTURAS
VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS CoMPLEMENTARES
VIAÇÃO RURAL
REDE VIARIA MUNICIPAL - OBRAS

400100,00
20512,41

50000,00
0,00

0,00
5000,00

450100,00
15512,41

1867687,49

0,00

184400,00

1683287,49

1286100,00
14297295,17

6000,00
232500,00
118100,00
114400,00

0,00
232500,00
10000,00
222500,00

1292100,00
14297295, 17

Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos a favor do Presidente da
Câmara e dos Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre e Maria José Guerreiro e
os votos contra dos Vereadores Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e
a abstenção da Vereadora Cláudia Marinho. (24) RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS:A Câmara Municipal deliberou, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. Esta
deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes o Presidente da Câmara e
os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José Guerreiro, Eduardo
Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. (25) PERÍODO DE

INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:- Encerrada a ordem de trabalhos, foi
fixado um período de intervenção aberto ao público, tendo-se registado a intervenção
de:- ARMANDO SOBREIRO - Que aludiu aos seguintes assuntos:- 1. Mobilidade e
Estacionamento - Referiu que em sua opinião Viana do Castelo não tem quaisquer
problemas de mobilidade, porque a cidade pode inclusivamente atravessar-se a pé em
cerca de vinte minutos. Acrescentou também que os vianenses são muito comodistas
e que querem sempre parar o automóvel junto do estabelecimento que pretendem
visitar, referindo como exemplo o caos a que se assiste na hora de sair da Escola da
Avenida. 2. Qualidade do Ar - Perguntou se são feitos estudos ou é feita
monitorização da qualidade do ar na cidade de Viana do Castelo e do nível do ruido,
incluindo os parques de estacioname nto subterrâneos cuja qualidade do ar suspeita
que não é vigiada. 3. Alteração da Postura de Trânsito - Sugeriu a alteração do sentido

de marcha no troço da Rua de Camões compreendido entre a ponte Eiffel e o edifício
Jardim. PIRES VIANA - Que aludiu aos seguintes assuntos:- 1. Obra da Praia Norte Congratulou-se com o facto de as obras da Praia Norte estarem para arrancar
brevemente. Sugeriu também que o local denominado Rego de Fontes fosse
assinalado dado o seu valor histórico, pois era ali que muitas pessoas de Viana iam
lavar a roupa. 2. Parque de Estacionamento do Campo Agonia - Considerou que a
qualidade do ar no PECA é muito boa e que todos os parques de estacionamento
deviam ter sistemas que medissem a qualidade do ar para conhecimento dos próprios
utentes. 3. Antiga ponte de madeira sobre o Rio Lima - Alertou para o facto de ter
sabido que a Capitania de Viana do Castelo se propõe retirar a estrutura da antiga
ponte de madeira que imerge quando a maré baixa, e que considera ser um
testemunho importante que deve ser preservado. 4. Parque Ecológico da Cidade Manifestou a sua disponibilidade para como voluntário fazer o acompanhamento de
visitantes do parque. (25) 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 presentes o
Presidente da Câmara e os Vereadores Ana Margarida Silva, Luís Nobre, Maria José
Guerreiro, Eduardo Teixeira, Marques Franco, Helena Marques e Cláudia Marinho. E,
nada mais havendo a tratar, o Presidente da Câmara, pelas dezoito horas, declarou
encerrada a reunião da qual, para constar, se lavrou a presente acta.

